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B01 - ZEM�D�LSTVÍ, ROZVOJ VENKOVA A RYBOLOV 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 
 
Popis oblasti politiky 
 
Zem�d�lství a rozvoj venkova 
Zd�vodn�ní podpory zem�d�lského sektoru a venkovských oblastí vychází z t�chto hlavních 
skute�ností: 
 

• Tvrzení, že zem�d�lský sektor pot�ebuje strukturální zm�ny, protože poptávka po 
potravinách je stabilní, ale technický rozvoj vede k nár�stu nabídky a p�ebytk�m 
produkce. 

• Potenciální nevýhody poklesu hustoty venkovského obyvatelstva.  
• Pot�eba podporovat alternativní p�íjmy a možnosti zam�stnání farmá��, podnik� a jejich 

zam�stnanc� v souvisících �emeslech a živnostech. 
 
Jednotlivé projekty v této oblasti jsou obvykle z hlediska investic velmi malé, ale je jich zna�ný 
po�et. Intervence mají �asto strukturu místních program� zahrnujících �adu r�zných opat�ení 
zam��ený na ve�ejný i soukromý sektor. 
 
Hlavními fondy jsou EAGGF-záru�ní a orienta�ní sekce a ERDF (v�etn� Iniciativy Spole�enství 
LEADER, která je zam��ena speciáln� na rozvoj venkova). Intervence v této oblasti politiky jsou 
heterogenní a existuje vzájemná vazba mezi mnoha opat�eními a opat�eními z jiných oblastí. 
Pro rozvoj zem�d�lství a venkova jsou však charakteristické t�i typy intervencí1:  
 
1) intervence zvyšující konkurenceschopnost zem�d�lského sektoru podporou restrukturalizace,  
2) intervence na ochranu životního prost�edí a krajiny podporou hospoda�ení s p�dním fondem, 
3) intervence zvyšující kvalitu života ve venkovských oblastech a podporující diverzifikaci 

ekonomických �inností pomocí opat�ení zam��ených na sektor farmá�� a jiných venkovských 
aktér�. 

 
P�ehled opat�ení spadajících do t�chto kategorií je uveden v ráme�ku 1. 

                                                 
1 T�i hlavní kategorie opat�ení pro rozvoj venkova (podle Na�ízení 1257/99 ve zn�ní reformy CAP z r. 2003): 
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Ráme�ek 1: Opat�ení pro zem�d�lství a rozvoj venkova 
I. Restrukturalizace / konkurenceschopnost: 

• Investice do farem (ch I) 
• Mladí farmá�i (ch II) 
• Vzd�lávání/ školení (ch III) 
• P�ed�asné d�chody (ch IV) 
• Pln�ní norem – do�asná podpora (ch Va) 
• Pln�ní norem – podp�rné poradenské služby pro farmy (ch Va) 
• Jakost potravin – pobídkový program (ch VIa) 
• Jakost potravin – propagace (ch VIa) 
• Investice do zpracování / marketingu (ch VII) 
• Zvyšování jakosti p�dy (�l. 33) 
• Zm�ny hranic pozemk� (�l. 33) 
• Vytvo�ení služeb pro podporu farem a jejich �ízení (�l. 33) 
• Marketing jakostních zem�d�lských produkt� (�l. 33) 
• �ízení vodních zdroj� pro zem�d�lství (�l. 33) 
• Rozvoj a zlepšování infrastruktury s vazbou na zem�d�lství (�l. 33) 
• Obnova zem�d�lského výrobního potenciálu zni�eného p�írodními katastrofami a vhodné 

preventivní nástroje (�l. 33) 
II. �ízení životního prost�edí / p�dního fondu: 

• Znevýhodn�né oblasti a oblasti s environmentálním omezením (ch V) 
• Agroenvironmantální opat�ení / ochrana zví�at (ch VI) 
• Zales�ování zem�d�lské p�dy (ch VIII) 
• Jiná lesnická opat�ení (ch VIII) 
• Ochrana životního prost�edí v oblasti zem�d�lství, lesnictví a ochrany krajiny a zví�at (�l. 33) 

III. Venkovská ekonomika / venkovské komunity: 
• Základní služby pro ekonomiku a obyvatelstvo venkova (�l. 33) 
• Obnova a rozvoj vesnic, ochrana a uchovávání venkovského d�dictví (�l. 33) 
• Diverzifikace zem�d�lských �inností a �inností blízkých zem�d�lství pro zajišt�ní r�znorodých 

�inností nebo alternativních zdroj� p�íjmu (�l. 33) 
• Podpora cestovního ruchu a �emeslných �inností (�l. 33) 
• Finan�ní inženýrství (�l. 33) 

 
Pro nové �lenské státy, které do EU vstoupily v r. 2004, existuje na období 2004-2006 �ada specifických 
opat�ení: 

• Seskupení výrobc� 
• Zem�d�lství s �áste�nou produkcí pro vlastní pot�ebu 
• Soulad s normami Spole�enství (bude spojeno s pln�ním norem reformy CAP) 
• Doplatky k p�ímým (tržním) platbám 
• Technická pomoc (záruky) 
• Poradenské služby pro farmy a rozší�ení farem 
• Opat�ení typu LEADER+  
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Hlavními p�íjemci intervencí do zem�d�lství a rozvoje venkova jsou obvykle farmá�i, bývalí 
farmá�i, jiné ekonomické jednotky ve venkovských oblastech a venkovské domácnosti. 
Nap�íklad: 
 

• Intervence do podpory podnikání mají dopad na pracovní p�íležitosti �len� venkovských 
domácností, poskytují farmá��m možnosti alternativního nebo dodate�ného p�íjmu  
a p�ispívají tak ke strukturálním zm�nám v zem�d�lském sektoru.  

� Intervence do oblasti dopravy mají dopad na p�epravní náklady zem�d�lských vstup�  
a produkt�. �innosti v této oblasti navíc zlepšují p�ístup �len� venkovských domácností 
k pracovním p�íležitostem vn� jejich oblasti.  

� Intervence do oblasti cestovního ruchu mají v n�kterých p�ípadech vazbu na turisticky 
atraktivní místa ve venkovských oblastech. Návšt�vníci mohou získat zájem o návšt�vu 
jiných malých venkovských turisticky atraktivních míst. Mohou prodloužit pobyt v t�chto 
oblastech a trávit ho volno�asovými aktivitami. P�íležitostí pro zvýšení potenciálu 
cestovního ruchu je také nabídka regionálních zem�d�lských specialit ze strany farmá��. 

� Školení, zejména v technologiích pot�ebných pro podniky ve venkovských oblastech, 
zvyšují možnosti �len� venkovských domácností p�i hledání zam�stnání.  

� Ochrana p�írodního a kulturního d�dictví je p�ínosem pro obyvatele venkovských oblastí  
i pro širokou ve�ejnost. 

 
Rybolov 
Intervence ze strukturálních fond� do oblasti rybolovu mají tyto d�vody: 
 

• pot�eba udržiteln�jší rovnováhy mezi rybolovnými zdroji a jejich využíváním,  
• zvyšování konkurenceschopnosti v sektoru rybolovu, 
• vytvá�ení životaschopných podnik� v sektoru, 
• posilování sektoru, který prochází dlouhým obdobím restrukturalizace vyvolané rostoucí 

pot�ebou omezovat nadm�rné výlovy omezených p�írodních zdroj�,  
• revitalizace oblastí závislých na rybolovu a souvisících �innostech. 

 
Hlavním fondem je Finan�ní nástroj pro usm�r�ování rybolovu (FIFG) zavedený v r. 1993. Tento 
nástroj byl koncipován s cílem shrnout všechna strukturální opat�ení orientovaná na rybolov, 
zejména opat�ení týkající se propagace a marketingu produkt� rybolovu a akvakultury. 
V uvedené oblasti jsou nej�ast�jší intervence t�chto typ�:  
 

� finan�ní podpora obnovy rybá�ských flotil,  
� zm�ny kapacity rybolovu a ochrana mo�ských zdroj�, 
� socioekonomická opat�ení, 
� zpracování, rozvoj nových tržních p�íležitostí. 

 
Spole�ná politika EU v oblasti rybolovu prod�lala v r. 2002 výraznou reformu. 

 
Na oblast rybolovu a akvakultury budou mít pravd�podobn� zna�ný vliv také intervence v jiných 
oblastech, nap�: 
  

� �istírna odpadních vod, která ukon�í p�ímé vypoušt�ní odpad� z domácností do 
pob�ežních vod, p�isp�je ke zvýšení kvality pláží a podpo�í tak snahy o diverzifikaci 
místní ekonomiky ve prosp�ch cestovního ruchu. M�že také p�isp�t k diverzifikaci 
ekonomických aktivit tím, že umožní rozvoj akvakultury (farem pro chov slávek atd.).  
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� Vytvo�ení systému pro vým�nu dat, do n�hož by byli zapojeni majitelé rybá�ských 
trauler�, zpracovatelské závody a obchodníci ve velkém a který by umož�oval 
efektivn�jší fungování místního trhu ryb. 

� Výstavba nového silni�ního napojení na národní dálni�ní sí� by mohla mít dopad na 
dopravní náklady místních podnik� zpracovávajících místní úlovky nebo na zlepšení 
turistické dostupnosti regionu, který m�l d�íve špatné napojení.  

 
Možné postupy, metody a techniky evaluace 
 
Intervence v oblasti politiky rozvoje zem�d�lství, venkova a rybolovu kladou d�raz na zlepšování 
produktivního prost�edí. Evaluace je proto obvykle zam��ena na výstupy, výsledky a dopady 
intervencí.  
 
P�i evaluaci v oblasti této politiky nesmíme zapomínat na následující skute�nosti:  
 

� P�estože jedním z cíl� strukturálních opat�ení podpory zem�d�lství a rybolovu je 
modernizace sektoru pomocí nových investic, platí obecná zásada, že �lenské státy 
musí zajistit, aby podpora nevedla ke zvyšování produkce nebo kapacity. P�i stanovení 
�istého dopadu strukturálních opat�ení se proto d�raz klade na to, aby bylo posouzeno 
více než jedno opat�ení. Byly nap�íklad dosaženy cíle modernizace rybá�ské flotily, ale 
pokud nebyla omezena kapacita rybolovu, nebylo dosaženo celkového cíle programu. 

� Indikátory je nutno vybírat a t�ídit do skupin podle cíl� intervencí. Nap�íklad: snížení 
kapacity rybolovu, zlepšení zpracovatelských a obchodních podmínek, rozvoj 
akvakultury, modernizace p�ístavních za�ízení a opat�ení na podporu rekvalifikace, 
zakládání nových podnik� atd. 

� �asový rámec dopad� se pohybuje mezi jedním rokem (nap�. dopad na agroturistiku)  
a deseti nebo i více lety (nap�. dopad na hustotu obyvatelstva). Indikátory dopadu jsou 
n�kdy pochybné, protože po dvou letech obvykle nelze p�ímo prokázat, že efekty vznikly 
v p�ímém d�sledku pomoci.  

• Pravidla n+2 (Orienta�ní sekce) a n+0 (Záru�ní sekce) mohou vést �ídící pracovníky  
k tomu, aby bez ohledu na dosažení dlouhodob�jších cíl� stanovených v ex-ante 
evaluaci programu úpln� vy�erpali své ro�ní rozpo�ty a p�edešli tak riziku vracení 
prost�edk�. 

M��ení výstup� a výsledk� 
V�tšinu dat týkajících se výstup� a výsledk� by pro evaluaci m�li poskytnout operáto�i projekt� 
financovaných ze strukturálních fond�, od nichž je nutno vyžadovat, aby pr�b�žn� 
zaznamenávali jednoduchá data, nap�. po�et, velikost a typ podpo�ených farem. P�i 
spolufinancování investi�ních projekt� by operáto�i m�li za ú�elem m��ení eventuálního 
multiplika�ního efektu zaznamenávat �ástky investované partnery ze soukromého sektoru. 
Dalším indikátorem by mohl být objem soukromých investic, jimiž doplnili získanou podporu 
farmá�i a venkovské domácnosti. Tento indikátor op�t m��í multiplika�ní efekt. Nesmíme však 
zapomínat, že v d�sledku horního limitu podpory mohou skute�né investice farmá�� p�evyšovat 
investice uvedené v žádostech; tuto skute�nost je nutno ov��it pr�zkumem v terénu. 
 
Výstupy intervencí v infrastrukturní oblasti lze m��it fyzikálními jednotkami. Kv�li velké 
r�znorodosti projekt� je obtížné indikátory konsolidovat na vyšší úrovni, než je opat�ení. Je 
možno zjistit jen agregovanou míru dosažení cíl�. Uvádíme p�íklady fyzických výstup�: 
  

� Zem�d�lství a rozvoj venkova – po�et postavených za�ízení pro zpracování a balení 
produkce, plocha zrekonstruovaných vesnic atd.  
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� Rybolov – plocha nov� postavených nebo vylepšených chladírenských skladovacích 
za�ízení, nové výrobní kapacity v oblasti akvakultury atd. 

 
Vzhledem k omezenému rozsahu intervencí do venkovské infrastruktury je identifikace p�íjemc� 
obvykle pom�rn� snadná. Jsou to nap�íklad obyvatelé p�ipojení k novému kanaliza�nímu 
systému, uživatelé rekonstruované silnice atd. 
 
Pokud jde o dotace a granty, hlavními indikátory jsou po�et podpo�ených ekonomických 
jednotek a po�et podpo�ených soukromých domácností. Tyto indikátory lze kombinovat 
s finan�ními zdroji a roz�lenit podle kategorií p�íjemc� (nap�. farmy nebo domácnosti) a podle 
r�zných p�íjmových skupin.  
 
U specifických dotací zam��ených na omezování objemu flotily jsou standardní indikátory 
výstup� zam��eny p�edevším na aktivity provozovatel� (nap�. po�et instruktážních sch�zek  
s majiteli rybá�ských lodí, po�et hodin poradenských služeb pro rybá�e atd.). Odhadují také 
fyzické d�sledky dotace, zejména výtlak rybá�ských lodí stažených z provozu. Indikátorem 
omezení rybá�ských aktivit je také po�et bývalých rybá��, kterým jsou vypláceny náhrady p�íjm�.  
 
Procento podpo�ených farem a domácností ve stanovené oblasti nebo skupin� sv�d�í o tom, do 
jakého procenta z celkového po�tu farem a domácností zp�sobilých pro podporu ve stanovené 
oblasti nebo skupin� program pronikl.  
 
Indikátory poskytující informace o restrukturalizaci místní ekonomiky bývají zam��eny nap�íklad 
na diverzifikaci p�íjm� farmá�� a na strukturu p�íjemc� vzhledem k v�ku a pohlaví. 
 
Výsledky intervencí sloužících ke snížení kapacity rybolovu a pracovních sil lze odhadnout podle 
úlovk� vy�azených lodí za poslední rok jejich provozu a podle rekvalifikace bývalých rybá�� 
(nap�. po�et bývalých rybá�� pracujících v akvakultu�e a cestovním ruchu). 
 
U modernizace p�ístavní infrastruktury by indikátory m�ly být zam��eny na faktory zvyšující 
potenciál aktivit lodí (nap�. lepší manévrování, otá�ení atd.) a aktivit p�ístav� (nap�. v�tší objem 
kvalitn�jších sklad�, chladíren atd.). 
 
M��ení dopad� 
Typy použitých indikátor� dopadu jsou obvykle závislé na cíli intervence.  
 
Dopady aktivit v oblasti rozvoje zem�d�lství a venkova jsou obvykle závislé na jednotlivých 
cílových skupinách. Diverzifikace �inností má p�ímý dopad na farmá�e a pomáhá jim získat, 
krom� možností v zem�d�lském sektoru, nové zam�stnání a p�íležitosti k p�íjm�m. Investi�ní 
podpora lepšího zpracování a marketingu zem�d�lských produkt� má na farmy nep�ímý dopad. 
Vzhledem k vysoké mí�e konkurence v potraviná�ském pr�myslu však nemusí nutn� vést 
k vyšším cenám výrobc� nebo v�tšímu podílu na trhu. Riziko farmá�� týkající se jejich p�íjm� 
mohou omezit smlouvy na dodávky. 
 
V oblasti rybolovu je pro opat�ení sledující diverzifikaci místní ekonomické základny, rekvalifikaci 
bývalých rybá�� nebo modernizaci infrastruktury, závod� a za�ízení nutno použít 
socioekonomické indikátory, k nimž pat�í vytvo�ená nebo zachovaná p�epo�tená pracovní místa 
(dále jen FTE – full time equivalent), založené podniky, zam�stnanost bývalých rybá�� po 
rekvalifikaci, obrat prodeje, p�idaná hodnota (tj. mzdy a platy plus zisky) atd. U intervencí 
zam��ených p�ímo na rybá�ské �innosti a ochranu zdroj� se ukazatele budou pravd�podobn� 
týkat váhy úlovk� v �len�ní podle druh� ryb.  
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Data týkající se dopad� je v�tšinou nutno získat od p�íjemc� a obvykle se k tomu používají 
speciální pr�zkumy. Stejn� jako u jiných typ� intervencí m�že být vhodné využít pro sb�r t�chto 
informací externí evalua�ní týmy a zajistit tak spolehlivost odpov�dí. Ve v�tšin� p�ípad� je nutno 
provést pr�zkum vzorku a extrapolovat výsledky šet�ení, protože p�i velkém po�tu projekt� by 
náklady na komplexní šet�ení byly p�íliš vysoké. 
 
Dopady aktivit rozvoje venkova jsou, na rozdíl od v�tších projekt� v jiných oblastech, obvykle 
koncentrovány v p�íslušném regionu. Sledovat p�íjemce, kte�í absolvují rekvalifikaci a region 
opustí, m�že být sice dost obtížné, dopady jiných intervencí jsou však v�tšinou jasn� 
lokalizovány. 
 
Širší dopady na celkovou populaci, nap�. dopady na venkovské domácnosti nebo na atraktivnost 
oblast/regionu, je možno zjiš�ovat komplexním šet�ením. V n�kterých p�ípadech se m�žeme 
spolehnout na zdroje sekundárních dat, nap�. hlavní regionální statistiky. P�izp�sobením 
koeficient� indikátor� výsledk� a výstup� a výpo�tem možného dopadu pomoci získáme 
dostate�n� spolehlivé a nákladov� efektivní odhady. Tato metoda se používá �asto, nap�. pro 
identifikaci vlivu obnovy vesnice na do�asnou zam�stnanost nebo pro výpo�et vlivu agroturistiky 
na zam�stnanost. 
 
Venkovská infrastruktura a opat�ení pro její rozší�ení mají dopad na atraktivnost cílové oblasti 
pro bydlení a pomáhají omezovat tendenci obyvatel region opoušt�t. Pomoc m�že také mít 
dopl�kové dopady na venkovskou turistiku. 
 
Pokud jde o intervence na podporu p�ístavní infrastruktury, m�ly by indikátory dopadu zachytit 
vlivy zlepšení na objem dopravy, úlovky a podmínky v p�ístavech (nap�. lepší sanitární 
podmínky, snížení nehodovosti atd.). 
 
Kontext 
Protože jde o komplexní oblast politiky, má analýza kontextu intervencí zvláš� velký význam.  
 
Venkovské oblasti jsou krom� zmín�ných program� závislé i na jiných politikách. Na p�íjmy 
farmá��, a tím i na vyhlídky venkovských oblastí, mají také zásadní vliv p�írodní a klimatické 
podmínky. 
 
N�které kontextové indikátory mají vazbu na národní nebo regionální kontext. Pot�ebná data lze 
získat z p�íslušných evropských, národních a n�kdy i regionálních administrativních výkaz�, 
statistik a šet�ení. Eurostat vyvinul speciální databázi každoro�n� aktualizovaných regionálních 
statistik obsahující data srovnatelná v celoevropském m��ítku.  
 
Se statistickým pokrytím zem�d�lství a rozvoje venkova jsou ur�ité problémy:  
 

� Statistiky neobsahují informace o aktivitách malého rozsahu na farmách (nap�.  
o agroturistice).  

� Data o struktu�e farem v regionu, jako je v�k farmá��, velikost a typ farem, jsou 
k dispozici jen se zna�ným zpožd�ním, což omezuje možnosti monitorování kontextu 
implementace programu. 

 
Oblastí vhodnou pro stanovení kontextových indikátor� intervencí do rybolovu m�že být podle 
cíle intervence bu� p�ístav, zp�sobilá oblast nebo region (u socioekonomických indikátor� jako 
jsou pracovní místa, p�idaná hodnota) nebo oblasti rybolovu (u environmentálních indikátor� 
jako je udržitelnost stavu ryb). 
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Kontextové indikátory by m�ly poskytovat informace o národní nebo regionální kapacit� 
rybolovu: velikosti rybá�ské flotily a procentu vy�azovaných lodí. Odhady stavu ryb provádí 
Mezinárodní rada pro mo�ský výzkum (International Council for the Exploration of the Sea, 
ICES). Vychází z dat o úlovcích jednotlivých zemí, intenzity rybolovu a odhadu hojnosti ryb 
provád�nými pracovníky na pr�zkumných lodích. Národní data o objemech úlovk� poskytují 
ministerstva zem�d�lství a rybolovu. Eurostat publikuje statistickou ro�enku v�novanou 
rybolovu. 
 
Hlavní metody a techniky  
 
Hlavní metody a techniky této oblasti politiky zahrnují: sociální pr�zkumy, pr�zkumy p�íjemc�, 
využití sekundárních zdroj� dat, využití administrativních dat, analýzu nákladové efektivnosti, 
posouzení vlivu na životní prost�edí, multikriteriální analýzu. 
 
Indikátory 
 
Stejn� jako v ostatních oblastech je aplikace systému indikátor� na intervence v oblasti 
zem�d�lství, rozvoje venkova a rybolovu pro ú�ely evaluace závislá na povaze t�chto intervencí. 
Program v n�kterých p�ípadech produkuje fyzické výstupy, nap�. infrastrukturu. V jiných 
p�ípadech však zajiš�uje nehmotné služby, nap�. školení a poradenství. Bývá také b�žné, že 
programy v rámci této oblasti politiky jsou zam��eny na p�ímé dotace p�íjemc�m nebo je alespo� 
�áste�n� zahrnují.  
 
Uvádíme p�íklady možných indikátor� programu a kontextu pro r�zné typy intervencí:  
 

� ráme�ek 2: Finan�ní podpora za�ínajících mladých farmá��  
� ráme�ek 3: Podpora investic do za�ízení na zpracování zem�d�lské produkce 
� ráme�ek 4: Obnova vesnic – ve�ejné a soukromé projekty 
� ráme�ek 5: Podpora vytvá�ení ubytovacích kapacit pro turisty na farmách 
� ráme�ek 6: Granty pro farmy v oblasti akvakultury 
� ráme�ek 7: Dotace na vy�azování rybá�ských lodí 
� ráme�ek 8: Modernizace rybá�ského p�ístavu 
� ráme�ek 9: Podpora rekvalifikace rybá��. Kurzy by mohly nabízet dovednosti vhodné pro 

samostatnou výd�le�nou �innost (nap�. zpracování podnikatelských zám�r�, ú�etnictví, 
dan� a granty atd.). 

 
Další pokyny k ukazatel�m obsahuje dokument DGAGRI2. Regiony Cíle 1 nevyžadují na rozdíl 
od jiných region� sb�r monitorovacích indikátor� STAR.  

                                                 
2 Pokyny DG AGRI obsahující obecné otázky evaluace nabízejí alternativní a �asto používané indikátory. 
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Ráme�ek 2: Finan�ní podpora za�ínajících mladých farmá�� 

 Indikátory programu 
(Vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(Vazba na podpo�enou oblast)  

Indikátory výstup�   
Po�et p�íjemc� Po�et podpo�ených mladých farmá�� (z 

toho žen) 
Celkový po�et mladých farmá�� 

Indikátory výsledk�   
Multiplika�ní efekt Celkové investice podpo�ených mladých 

farmá�� (podle typu farmy (1)) 
Pr�m�rné základní jm�ní farmy 

Restrukturalizace Po�et podpo�ených mladých farmá�� (2) 
nahrazujících farmá�e odcházející do 
d�chodu 

Po�et farmá�� odcházejících ro�n� do 
d�chodu 
V�ková struktura populace hospoda�ící 
na farmách  
Pom�r za�ínajících farmá�� k farmá��m 
kon�ícím své aktivity 

Indikátory dopad�   
Procento podnik�, které 
se udrží v podnikání 

Procento (2) podnik� mladých farmá��, 
které pokra�ují v podnikání po dvou 
letech 

Procento podnik�, které pokra�ují  
v podnikání v zem�d�lském sektoru  
v oblasti 

Vytvo�ená pracovní 
místa 

Po�et p�epo�tených pracovních míst 
(FTE) na farm� po dvou letech  
Nov� vytvo�ená p�epo�tená pracovní 
místa (FTE) po dvou letech 

Po�et p�epo�tených pracovních míst  
(FTE) v zem�d�lském sektoru v oblasti 

P�íjem farmy Nár�st p�íjmu v % dva roky po investici Pr�m�rný p�íjem na farmá�e 
Nár�st pr�m�rného p�íjmu na farmá�e 

(1) Typ farmy se stanoví podle kategorie hlavní produkce, nap�. rostlinná výroba, produkce mléka, zahradnictví. 

(2) Mladý farmá� je definován jako osoba, která poprvé p�evezme nebo založí farmu a je mladší 40 let (v n�kterých zemích mladší 35 let). 
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Ráme�ek 3: Podpora investic do závod� na zpracování zem�d�lské produkce 

 Indikátory programu 
(Vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(Vazba na podpo�enou oblast)  

Indikátory výstup�   
Kapacita 
zpracovatelských 
podnik� 

Tuny / m³ kapacity (v �len�ní podle 
produkt�) 

 

Indikátory výsledk�   
Multiplika�ní efekt Dodate�né investice provedené 

respondenty 
 

Struktura místních 
dodávek/ místní nabídky 

Po�et smluv na dodávky uzav�ených 
s místními farmá�i 

 

Indikátory dopad�   
P�ímá zam�stnanost Po�et p�epo�tených pracovních míst 

vytvo�ených v podnicích p�íjemc� po 2 
letech (FTE, z toho ženy) 

Po�et pracovních míst v potraviná�ském 
pr�myslu (zpracování zem�d�lských 
produkt�)  

P�idaná hodnota Nár�st cen výrobc� dva roky po 
intervenci 

Nár�st cen výrobc� zem�d�lské 
produkce v oblasti  

Efekt „nastartování“ % zp�sobilých zem�d�lských produkt� 
regionu vykupovaných podniky p�íjemc� 
po 2 letech 

 

 

Ráme�ek 4: Obnova vesnic – ve�ejné a soukromé projekty 

 Indikátory programu 
(Vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(Vazba na podpo�enou oblast) 

Indikátory výstup�   
Kvantita m² obnovených návsí 

km obnovených místních silnic 
Po�et obnovených dom�  

 

Indikátory výsledk�   
Obyvatelstvo Po�et obyvatel žijících v blízkosti 

obnovených oblastí (1) 
Po�et obyvatel žijících v �ídce 
obydlených oblastech 

Míra spokojenosti Po�et obyvatel, kte�í jsou spokojeni nebo 
velmi spokojeni se stavebními pracemi 

 

Indikátory dopad�   
Atraktivnost pro bydlení % obyvatel, kte�í na otázku „Chcete 

v oblasti z�stat p�íštích 5 let?“ odpoví NE 
Pr�m�rná cena domu ve 
zrekonstruované vesnici 

Celková migrace z podporované oblasti 
 
 
Pr�m�rná cena domu v podporované 
oblasti 

(1) Blízkost je “mén� než 1 km”. Tuto definici je však nutno upravit podle konkrétní situace. 
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Ráme�ek 5: Podpora vytvá�ení ubytovacích kapacit pro turisty na farmách 

 Indikátory programu 
(Vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(Vazba na podpo�enou oblast)  

Indikátory výstup�   
Po�et farem Po�et podpo�ených projekt�  
Ubytovací kapacita Po�et vytvo�ených l�žek Celkový po�et l�žek pro turisty na 

farmách 
Indikátory výsledk�   
Diverzifikace % respondent�, kte�í v d�sledku 

programu zahájili podnikání 
v agroturistice 

 

Indikátory dopad�   
Po�et návšt�vník�, kte�í 
p�enocují 

Po�et turist� p�ekocujících na farmách 
respondent�  - ro�n� a po dvou letech 

P�enocování (vícedenní pobyty) turist� 

P�íjem Zvýšení p�íjm� farmá�� z podpo�ených 
farem 

Pr�m�rný p�íjem na farmu 
Nár�st p�íjm� 

P�idaná hodnota Hrubá p�idaná hodnota generovaná 
programem (euro / rok) po jednom roce 

P�idaná hodnota generovaná v sektoru 
zem�d�lství 

 

Ráme�ek 6: Granty pro farmy v oblasti akvakultury 

 Indikátory programu 
(Vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(Vazba na podpo�enou oblast)  

Indikátory výstup�   
Po�et respondent� Po�et farem podpo�ených granty  
Výrobní kapacita Zvýšení kapacity podpo�ených farem 

(tuny / rok) 
Celková produkce regionu (tuny / rok) 

Indikátory výsledk�   
Multiplika�ní efekt Dopl�ující investice v podpo�ených 

farmách 
 

Konverze Po�et bývalých rybá�� investujících do 
akvakultury 

 

Indikátory dopad�   
Produkce Zvýšení produkce v podpo�ených 

farmách po 12 m�sících (tuny / rok) 
Úlovek podobných druh� v p�íslušných 
lovištích (tuny / rok) 

P�idaná hodnota P�idaná hodnota na podpo�ených 
farmách po 12 m�sících 

P�idaná hodnota generovaná v regionu / v 
sektoru 

Produktivita práce P�idaná hodnota na 1 zam�stnance 
farem po 12 m�sících 

Pr�m�rná p�idaná hodnota na  
1 zam�stnance v regionu / v sektoru 

P�ímá zam�stnanost Po�et p�epo�tených pracovních míst 
udržených nebo vytvo�ených 
v podpo�ených farmách po 18 m�sících 

Po�et pracovních míst v regionu/ sektoru 
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Ráme�ek 7: Granty pro vy�azování rybá�ských lodí z provozu 

 Indikátory programu 
(Vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(Vazba na rybá�skou oblast)  

Indikátory výstup�   
Aktivity provozovatele Po�et informovaných majitel� lodí  
Objem flotily Objem vy�azených rybá�ských lodí Objem flotily v p�íslušné rybá�ské oblasti 
Indikátory výsledk�   
Omezení kapacity 
rybolovu 

Úlovek vy�azených lodí za poslední rok 
�innosti (tuny / rok / typy) 

Celkový úlovek v �len�ní podle druh� ryb 
v p�íslušné rybá�ské oblasti (tuny / rok) 

Indikátory dopad�   
Hojnost ryb  Odhadované zásoby ryb v p�íslušných 

rybá�ských oblastech (tisíce tun podle 
druh�) 

Udržitelnost  % vylovených zásob ryb p�evyšující 
MBAL(1) v p�íslušné rybá�ské oblasti  

(1) MBAL - Minimum Biological Acceptable Level (Minimální p�ijatelná biologická úrove�) je odhadem výskytu dosp�lých jedinc� podle druh�. 

Pod touto hranicí je vyšší riziko selhání reproduk�ního potenciálu hejna. Pokud je toto procento vysoké, znamená vysoké riziko vy�erpání 

zdroj�. 

Ráme�ek 8: Modernizace rybá�ského p�ístavu 

 Indikátory programu 
(Vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(Vazba na podpo�enou oblast)  

Indikátory výstup�   
Pr�b�h Dodržení délky projektu 

Míra dokon�ení projektu 
 

Kapacita Vybudovaná nebo rekonstruovaná 
kapacita p�ístavu (po�et lodí a výtlak) 

 

Indikátory výsledk�   
Obrat lodí Pr�m�rná doba obracení lodí  
Indikátory dopad�   
Provoz Výtlak lodí používajících p�ístav po 

jednom roce 
 

Úlovky Úlovky vyskladn�né z lodí 
(tuny / rok / druhy) 

 

Obchodní aktivity Plocha (m²) p�ístavních provozoven 
zakoupených nebo pronajatých 
obchodníky �innými  v maloobchod� i 
velkoobchod� atd.  

 

Lepší hygiena Snížení po�tu p�ípad� porušení 
hygienických p�edpis� 

 

P�idaná hodnota P�idaná hodnota generovaná v oblasti 
p�ístavu 

P�idaná hodnota spojená s rybá�ským 
pr�myslem ve m�st�/ regionu 

Zam�stnanost Po�et vytvo�ených nebo udržených 
p�epo�tených pracovních míst v oblasti 
p�ístavu (FTE, z toho ženy) 

Po�et p�epo�tených pracovních míst 
v rybá�ském pr�myslu (FTE, z toho ženy) 
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Ráme�ek 9: Podpora rekvalifikace rybá�� 

 Indikátory programu 
(Vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(Vazba na podpo�enou oblast)  

Indikátory výstup� (v oblasti školení)  
Kvalita Po�et nabízených oficiáln� uznávaných 

kvalifikací 
 

Objem realizovaných 
kurz� 

Objem školení na jednoho ú�astníka 
(hodiny x po�et ú�astník�) 

 

Ú�ast  Po�et bývalých rybá�� ú�astnících se 
kurz� 

Celkový po�et potenciálních ú�astník� 

Indikátory výsledk� (v oblasti školení)  
Míra úsp�šnosti % ú�astník�, kte�í úsp�šn� dokon�ili 

kurz 
 

Míra spokojenosti % ú�astník�, kte�í byli se školením 
spokojeni nebo velmi spokojeni 

 

Indikátory dopad�   
Rekvalifikace % ú�astník�, kte�í jsou po 12 m�sících 

zam�stnáni mimo sektor rybá�ství 
Nezam�stnanost bývalých rybá�� regionu 

 
Osv�d�ená praxe 
 
Hlavní indikátory pro shrnutí a srovnávání 
Hlavní indikátory uvedené v ráme�ku 10 jsou vhodné pro srovnávání dat o jednotlivých 
intervencích a r�zných programech, které pak lze shrnout na evropské úrovni. 
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Ráme�ek 10: Hlavní indikátory 

Úrove� Hlavní indikátory 
Zem�d�lství a rozvoj venkova 

Hlavní indikátory 
Rybolov 

Zdroje Míra využití rozpo�tu (% p�id�lených 
prost�edk�) 

Míra využití rozpo�tu (% p�id�lených prost�edk�) 

 % projekt� (podle finan�ního objemu) 
zam��ených na nejvíce znevýhodn�né 
venkovské oblasti  

 

Výstupy % schválených projekt� (% p�ijatých projekt� 
z celkového finan�ního objemu) 

Po�et hodin služeb (školení, poradenské služby 
atd.), které získali respondenti 

 Po�et osob, které díky programu obdržely 
p�ímou podporu nebo služby (v �len�ní na 
muže / ženy) 

Po�et osob, které díky programu obdržely p�ímou 
podporu nebo služby (v �len�ní na muže / ženy) 

 Po�et ekonomických jednotek (farem atd.), 
které díky programu obdržely p�ímou podporu 
nebo služby (velké, st�ední, malé, fyzické 
osoby) 

Po�et ekonomických subjekt� (firmy, majitelé lodí, 
rybí sádky atd.) které díky programu obdržely 
p�ímou podporu nebo služby 

 Po�et nových ekonomických jednotek 
(ubytování pro turisty a atraktivní místa, nové 
farmy atd.), které díky programu obdržely 
p�ímou podporu nebo služby 

Po�et nových ekonomických jednotek, které díky 
programu obdržely p�ímou podporu nebo služby 

 Míra pokrytí (% p�íjemc�, nap�. mladých 
farmá��, z celkového po�tu potenciálních 
p�íjemc�) 

 

Výsledky % respondent� z nejvíce znevýhodn�ných 
oblastí 

Míra spokojenosti (% p�íjemc� spokojených/ velmi 
spokojených poskytnutými službami) 

 Multiplika�ní efekt (vlastní výdaje p�íjemc� 
dopl�ující získanou finan�ní podporu) 

Bezprost�ední míra úsp�šnosti (% p�íjemc�, kte�í již 
na konci ú�asti v programu nepot�ebují služby) 

Dopady % podpo�ených nových podnik� 
(diversifikované farmy, tábo�išt�, farmy, které 
p�evzali mladí farmá�i atd.), které jsou v provozu 
po 36 m�sících  

% of p�íjemc� zam�stnaných po 12 m�sících 

 Vytvo�ená hrubá p�idaná hodnota (po 12 
m�sících v euro / rok / zam�stnance) 

% podpo�ených nových podnik�, které jsou 
v provozu po 12 a 36 m�sících 

 Vytvo�ená nebo udržená p�epo�tená pracovní 
místa (FTE, z toho ženy) po 12 m�sících 

Hrubá p�idaná hodnota (po 12 m�sících  
v euro / rok / zam�stnance) 

 Atraktivnost pro bydlení (% obyvatel, kte�í cht�jí 
v oblasti z�stat) 
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B02 - POLITIKA PODPORY PODNIKÁNÍ 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 
 
Popis oblasti politiky 
 
Politiky podpory podnikání implementované v pr�myslových oblastech (regionech, zemích nebo 
nadnárodních celcích jako je EU) jsou obvykle zam��eny na zvyšování konkurenceschopnosti 
území a jeho podnik�. Ve stále otev�en�jším sv�t� se investice mohou snadno p�esunout ve 
snaze najít výhodn�jší lokalitu z jedné zem� nebo kontinentu jinam. Politiky podpory podnikání 
proto vycházejí z toho, že orgány ve�ejné správy musí zvyšovat atraktivitu své oblasti, pokud se 
cht�jí t�šit výhodám, které p�inášejí velké a st�edn� velké podniky (nap�. zam�stnanost, transfer 
technologií a dovedností). Za tímto ú�elem mohou využít celou �adu intervencí, nap�.:  
 

- poskytování prost�edk� na investice, 
- snižování ceny n�kterých faktor� (nap�. energie nebo práce), 
- p�ípravu pr�myslových zón a zlepšování fyzické infrastruktury, 
- poskytování služeb (nap�. školení, transfer technologií).   

 
Tyto politiky by podle všeobecn� uznávaných zásad a pravidel nem�ly brát ohled na státní 
p�íslušnost majitel� firmy. Pr�myslové zem� však v praxi pom�rn� �asto �elí žalobám, které je 
viní z diskrimina�ního jednání ve prosp�ch domácích spole�ností.  
 
Hlavními p�íjemci v�tšiny intervencí jsou malé a st�edn� velké podniky. Zásadní význam MSP 
pro r�st a soudržnost a pot�eba podpory MSP ze strany EU a �lenských stát� je formulována 
v Evropské chart� malých podnik� (European Charter for Small Enterprises)1. MSP mohou 
podle na�ízení EU o konkurenci získat ve�ejnou podporu mnohem snáze než velké podniky, 
protože �ím je podnik menší, tím je nižší absolutní hodnota pomoci a tím i míra poškození 
sout�že. MSP jsou p�itom velkým p�ínosem v t�chto oblastech:  
 
i) Zam�stnanost – MSP v r. 2000 zam�stnávaly 66% pracovních sil EU.  
ii) Regionální rozvoj – MSP lze považovat za sou�ást konkuren�ního podhoubí území, protože 
obvykle z�stávají v p�vodní geografické oblasti a p�ispívají k soudržnosti. Zna�ný podíl na 
globální zam�stnanosti v n�kterých oblastech mají zejména klastry MSP.  
iii) Konkurenceschopnost  - MSP jsou životn� d�ležité pro n�kolik pr�myslových sektor�  
a odv�tví, v nichž fungují jako dodavatelé a/nebo subdodavatelé poskytující specifické 
dovednosti za nižší ceny a pružn�ji než v�tší podniky.  
 
Speciální podpora je MSP poskytována z n�kolika d�vod�. Za prvé jsou znevýhodn�ny na 
finan�ním trhu (velké spole�nosti jsou považovány za spolehliv�jší dlužníky), za druhé jsou 
znevýhodn�ny také na trhu práce (velké spole�nosti mohou nabídnout vyšší mzdy a získat 
kvalifikované �ídící pracovníky a jiné kvalifikované síly), za t�etí je pro n� obtížn�jší získávat 
informace o trzích a technologiích a také proniknout na zahrani�ní trhy (mají obvykle velmi 
jednoduchou strukturu založenou na n�kolika osobách s omezeným p�ístupem k externím 
poradenským a vzd�lávacím službám).  

                                                 
1 Viz http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/charter/index.htm 



��������������������������������������	��������������������
�����	 ���!���
"����#$�%���������&������	��������

 

 - 123 - 

 
Ráme�ek 1: Sou�asná klasifikace podnik� 
Doporu�ení Komise 2003/361/EC (6.5.2003) pozm�nilo oficiální definici MSP. Finan�ní limity stanovené p�edchozím 
doporu�ením z r. 1996 již vhledem ke zm�nám v cenách a produktivit� nevyhovovaly. Bylo nutno vypracovat novou 
definici pro posílení legislativního zajišt�ní ve�ejné podpory, strukturálních fond� a Rámcového programu pro 
výzkum a rozvoj. Nová klasifikace byla zavedena k 1.1. 2005.  
 

Kategorie podniku Po�et zam�stnanc� Obrat nebo celková bilance 
St�ední podniky 
 

< 250 
 

<  50 milion� € 
= 

<  43 miliony € 
= 

Malé podniky 
 

< 50 
 

<  10 milion� € 
= 

<  10 milion� € 
= 

Mikropodniky 
 

< 10 
 

<  2 miliony € 
= 

<    2 miliony € 
= 

    
 
Evropská politika podpory podnikání a Lisabonský proces 
Zasedání Evropské rady v Lisabonu (v kv�tnu 2000) stanovilo, že cílem EU je:  
 
“do r. 2010 se stát nejkonkurenceschopn�jší a nejdynami�t�jší znalostní ekonomikou dosahující 

udržitelného ekonomického r�stu s vyšším po�tem lepších pracovních míst a v�tší sociální 
soudržností”. 

 
Evropská rada se od té doby schází každý rok v b�eznu, aby na základ� �ady schválených 
indikátor� posoudila, jak Lisabonský proces v uplynulých 12 m�sících probíhal2. Lisabonský 
proces zd�raz�uje význam politiky podnikání pro zajišt�ní silné pozice Evropy v sout�ži s jinými 
velkými hospodá�skými bloky. 
 
Následné dokumenty Komise a Rozhodnutí Rady (2000/819/EC) o Víceletém programu pro 
podniky a podnikání, zejména MSP, na období 2001-2005) (20.12.2000)3 stanovily, že politika 
EU na podporu podnikání má v p�íštích letech k Lisabonskému procesu p�isp�t t�mito kroky:  
 

a) podpora r�stu a konkurenceschopnosti podnik� ve znalostní a nadnárodní ekonomice, 
b) podpora podnikání, 
c) zjednodušování a zlepšování administrativních a regula�ních rámc� pro podniky, 
d) zlepšování finan�ního prost�edí pro podniky (zejména MSP), 
e) usnadn�ní p�ístupu podnik� k podp�rným iniciativám Spole�enství. V tomto koncep�ním 

rámci hrají nejd�ležit�jší roli výzkum a vývoj, inovace, transfer technologií a znalostí  
a politiky ší�ení poznatk� a informací, protože EU v této oblasti stále zna�n� zaostává za 
USA a tento nedostatek se v nedávné dob� ješt� prohloubil. 

 
Za dosažení t�chto cíl� zodpovídají �lenské státy. Evropská komise zajiš�uje rámec pro 
programování a implementuje (i) sí� Euro Info Center, (ii) n�které finan�ní nástroje 
(neposkytující p�ímou podporu podnik�m) a (iii) iniciativu pro p�ípravu politik zam��enou na 
identifikaci a ší�ení osv�d�ené praxe v politice podpory podnikání.  
 
Je také d�ležité, že politika podpory podnikání je schopna reagovat na zranitelnost nových 
�lenských stát� po rozší�ení EU.   
                                                 
2 Viz http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html 

3 Viz http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/programme_2001_2005.htm 
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V této souvislosti byl realizován projekt v�novaný podp�rným opat�ením a iniciativám zajiš�ující 
integrované informa�ní zdroje týkající se opat�ení podpory podnikání a zahrnující databázi 
podp�rných opat�ení a osv�d�ené praxe4. Tato databáze v �ervnu 2003 obsahovala více než 
2.500 ve�ejných a polove�ejných opat�ení z 25 zemí. 
 
Hlavní otázkou politiky podpory podnikání je, do jaké míry je t�eba zd�raz�ovat sektorovou 
dimenzi. Na sektorové politiky v EU i na úrovni Sv�tové obchodní organizace p�ísn� dohlížejí 
antimonopolní orgány, protože s sebou automaticky nesou potenciál pro potla�ování 
konkurence. P�ístup EU zd�raz�uje pot�ebu zlepšovat podnikatelské prost�edí v pr�myslových 
odv�tvích p�i sou�asném zákazu ve�ejné podpory sektor�. 
 
Hlavní koncepce sou�asného programového období strukturálních fond� 
Programové období strukturálních fond� 2000-2006 potvrdilo zna�nou v�li EU podporovat 
podniky a podnikání, zejména MSP. V oblastech zp�sobilých pro intervence EU v rámci Cíle 1, 2 
a 3, Iniciativ Spole�enství (Leader+, Equal, Urban, Interreg) a Inova�ních akcí se v oblasti 
politiky podpory podnikání p�edpokládá n�kolik akcí, zam��ených zejména na podporu MSP.  
 
V politice podnikání mají nejv�tší význam t�i vzájemn� provázané zásady:  
 

i) Princip integrace, který zd�raz�uje, že aby podnikatelský sektor mohl prosazovat 
udržitelný místní ekonomický rozvoj, m�ly by strategie kombinovat iniciativy p�ímé 
podpory s akcemi v oblasti územního plánování, infrastruktury, deregulace  
a zjednodušení administrace, školení, životního prost�edí atd. 

ii) Princip partnerství, který stanoví, že �ím více se na politice podílejí relevantní akté�i, 
tím spíše vytvo�í koalici na její podporu a tím bude tato politika ú�inn�jší.  

iii) Koncepce sociálního kapitálu, což je kapitál založený na vzájemné d�v��e a spojující 
relevantní aktéry místního (ekonomického) rozvoje. Koncepce umož�uje, aby 
v procesech strategického plánování hrál princip partnerství významnou úlohu.  

 
Tyto pojmy mají zásadní význam nejen v politice program� strukturálních fond� v období 2000-
2006 na podporu podnikání, jejich d�ležitost dokládají také zkušenosti územních pakt�  
(viz níže). Územní pakty jsou obvykle zam��eny na (i) zvyšování konkurenceschopnosti ur�ité 
oblasti posilováním jejích (klastr�) MSP a v n�kterých p�ípadech na poskytování dopl�kových 
investic (ú�elových nebo plošných) pr�myslovým odv�tvím, (ii) vytvá�ení pracovních p�íležitostí 
v oblastech s vysokou nezam�stnaností a (iii) poskytování p�íležitostí pro zvyšování kapacity 
(rozvoj institucí) na regionální a místní úrovni. 
 
Typy, rozsah a povaha intervencí 
Obvykle se používají dva typy intervencí: finan�ní podpora a poskytování služeb pro podnikání, 
které oslovují podniky p�ímo, a investice zlepšující prost�edí pro podnikání (infrastruktura, služby 
sítí, zjednodušení správní úkon�, školení atd.).  
 
Intervence lze provád�t jako samostatné akce (nap�. finan�ní podporu certifikace jakosti) nebo 
jako sou�ást soubotu aktivit v rámci integrovaného projektu (nap�. územní pakt místních aktér� 
nebo soubor aktivit pro získání zahrani�ních investic). 
 
Finan�ní podpora m�že mít podobu pobídek nebo finan�ního inženýringu. Pobídkové programy 
mohou být založeny na r�zných technických �ešeních (nap�. da�ových úlevách, grantech, 
dotovaných úrokových sazbách, zárukách nebo úv�rech). Pobídky lze v zásad� poskytovat 

                                                 
4 Viz http://europa.eu.int/comm/enterprise/smie/index.htm 
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t�emi zp�soby: (i) na neselektivním (automatickém) základ� pro všechny zp�sobilé podniky do 
vy�erpání rozpo�tu (�asto jde o malé neselektivní granty vyplácené velkému po�tu MSP), (ii) na 
základ� evaluace p�edložených investi�ních projekt� (obvykle u velkých a nákladných 
výzkumných a vývojových projekt� p�edložených jen n�kolika velkými �i st�edními podniky),  
(iii) na základ� procesu vyjednávání, zahájeném p�edb�žnou nabídkou, v níž podnik nebo 
skupina podnik� definuje projekt investic do infrastruktury, školení a služeb v souladu 
se závazky orgán� ve�ejné správy. Finan�ní inženýring je již svou povahou selektivní: snaží se 
MSP pomoci vyvinout mén� tradi�ní finan�ní modely (nap�. programy startovacího a rizikového 
kapitálu, do�asný podíl v základním jm�ní spole�nosti). 
 
Ve�ejná podpora je v EU limitována legislativou pro zadávání ve�ejných zakázek, jež stanoví 
stropy intenzity pomoci (jako procento investi�ních náklad�), vyžaduje p�ijatelný cíl (je zakázáno 
podporovat podniky pro jejich pouhé p�ežití) a dovoluje jen do�asné poskytování podpory. 
Granty pro MSP spolufinancované ze strukturálních fond� se musí t�mito pravidly �ídit.  
 
Je dovoleno poskytovat podnikatelské služby (informace, poradenství, školení a konzultace) na 
pomoc podnik�m, zejména MSP, p�i �ešení problém� v nejr�zn�jších oblastech (nap�. vývoz, 
inovace, výzkum a vývoj, transfer technologií, organizace a �ízení, financování r�stu a inovací). 
D�vodem pro poskytování podnikatelských služeb místo vyplácení finan�ních prost�edk� není 
jen omezení ve�ejné podpory v d�sledku na�ízení EU a omezený rozpo�et, ale jsou vhodn�jší 
pro �ešení konkrétních problém� v �ízení podnik�, i) které vyplývají z nedostatku finan�ních 
prost�edk� a (ii) jejichž �ešení lze nejlépe doladit v jednotlivých p�ípadech. Tyto služby mohou 
být zam��eny na �ešení daného problému, který podnik již zjistil, nebo na poskytnutí (úvodních) 
poradenských služeb pro identifikaci problému.  
 
Intervence do podnikatelského prost�edí zahrnují investice do hmotné (fyzické) a nehmotné  
infrastruktury (sítí, služeb), zdan�ní, zjednodušení správních procedur, školení, bezpe�nosti, 
ochrany životního prost�edí, územního plánování atd. Podniky jsou podporovány nep�ímo 
vytvá�ením p�íznivých vn�jších podmínek.   
 
Do politiky podpory podnikání bývají zapojeni tito akté�i: (i) orgány ve�ejné správy (v�etn� 
obchodních komor), jejichž zastoupení na jednotlivých správních úrovních a v odv�tvích se 
obvykle v jednotlivých zemích (regionech) liší podle zp�sobu implementace principu subsidiarity 
(vertikální a/nebo horizontální), (ii) ve�ejnoprávní (nebo �áste�n� soukromé) rozvojové agentury, 
(iii) soukromí poskytovatelé služeb, (iv) podniky a jejich profesní sdružení, (v) nov� založené 
podniky nebo noví podnikatelé, kte�í cht�jí podnik založit, (vi) odbory. Z hlediska evaluace je 
existence fungujícího partnerství mezi aktéry v daném území p�edpokladem pro dobré výkony 
politiky.  
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Ráme�ek  2: Sí� aktér� zapojených do revitalizace sklá�ského okresu Marinha Grande (Portugalsko) 
Nedostatky okresu v technologii, marketingu, designu a financování za�alo po letech útlumu �ešit ve�ejnosoukromé 
partnerství Vitrocristal A.C.E., do n�hož se zapojila v�tšina místních skláren. Partnerství Vitrocristal založilo  
a rozvinulo iniciativu podporující p�edevším jakost a design. Svých cíl� dosáhlo stanovením standard� pro používání 
ochranné známky a zajiš�ováním kampaní a školení v oblasti designu a jakosti. Do �inností spojených s designem 
v�etn� školení se zapojilo portugalské Centrum designu. S podporou Institutu pro malé st�ední podniky (Lapmei), 
Rady pro pr�mysl (DGI), Institutu pro investice, cestovní ruch a obchod (ICEP) a místních agentur byly �ešeny také 
otázky �ízení a financování, což vedlo k vytvo�ení nové identity, nových trh� a k výraznému nár�stu obratu v tomto 
pr�myslovém odv�tví. Viz European Commission (2002a). 

 
Ráme�ek  3: P�íklad osv�d�ené praxe v poskytování služeb pro podnikání: Ú�ty MSP (Nizozemsko) 
Holandské Ministerstvo hospodá�ství spolu s Královskou organizací ú�etních (NIVRA) zpracovalo “MKBalans (Ú�ty 
MSP)”, interaktivní nástroj, který je k dispozici na internetu. Podniky ho mohou využít pro benchmarking r�zných 
aspekt� svých podnikatelských aktivit, v�etn� srovnání hodnoty nehmotných výrobních faktor� s jinými podniky  
a svým vlastním d�ív�jším výkonem. Program automaticky generuje zprávu, která krom� identifikace silných  
a slabých stránek podnik�m pomáhá zpracovávat jejich finan�ní výkazy nehmotných aktiv a umož�uje jim získat 
komparativní a tedy spolehliv�jší data, jež mohou využít nap�íklad p�i vyjednávání s finan�ními institucemi. 
Podnik�m navíc nabízí pomoc a poradenství p�i dalším rozvoji jejich výkon� podp�rná agentura Syntens.  
Viz European Commission (2002) 

 

Možné evalua�ní p�ístupy, metody a nástroje   
 
V jednotlivých fázích cyklu politiky na podporu podnikání lze provád�t evaluaci ex ante, interim  
a ex post. Následující text ilustruje p�ístupy, metody a nástroje vhodné pro tyto fáze, uvádí 
odkazy na hlavní typy intervencí uvedené výše a jejich p�íklady. Evaluace se m�že týkat výstupu 
politiky (co intervence p�ímo zajiš�uje, nap�. že ur�itý po�et MSP obdrží dotaci na investice), 
jejích hrubých nebo �istých výsledk� (nap�. objem investic provedených respondenty v�etn� 
nebo po ode�tení efekt�, jež nelze p�i�íst p�sobení politiky) a jejích dopad� (nap�. zvýšení 
podílu na trhu, ziskovosti nebo po�tu zam�stnanc� v podnicích respondent�).  
 
Evaluace ex ante 
K relevantním evalua�ním otázkám v této fázi pat�í: 
  

� Jak byly vyhodnoceny pot�eby podnik�? 
� Byly logicky rozlišeny celkové cíle (všeobecné cíle, na jejichž základ� bude evaluován 

dopad politiky), specifické cíle (díl�í cíle, s nimiž budou srovnávány výsledky politiky)  
a strategie (opera�ní cíle, tj. výstupy programu)? Vychází strom cíl� z jasn� stanovených 
kauzálních vazeb? 

� Z �eho vychází stanovení cílových hodnot indikátor�? 
� Byly na projekt p�id�leny dostate�né finan�ní a administrativní zdroje? 
� Vycházel proces plánování z partnerství s relevantními aktéry? Jakou roli budou tito 

akté�i mít p�i implementaci programu? 
� Byly využity p�edchozí zkušenosti v�etn� zkušeností týkajících se realiza�ních 

mechanism�? 
 
Uvedené otázky se vztahují na všechny typy prov��ovaných intervencí. Odpov�di lze získat 
t�mito postupy:  
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� analýzou programových dokument� za ú�elem rekonstrukce kontextu, cíl� a strategie 
projektu a kauzálních vazeb mezi jednotlivými úrovn�mi (vstup, výstup, specifické cíle, 
celkové cíle). Vhodnou technikou m�že být Logframe, 

� analýzou procesu plánování na základ� dotazníkového šet�ení nebo individuálních 
rozhovor�.   

 
Pro oblast politik finan�ní podpory lze využít nap�íklad tyto další otázky:  
 

� Jsou ex ante kritéria a procedury výb�ru investi�ních projekt� pro podporu provázány 
s cíli politiky?  

� P�evyšují p�epokládané p�ínosy politiky její p�edpokládané výdaje?  
Odpov�di na otázky prvního typu lze zjistit nap�íklad pomocí Logframu, u druhého typu by mohla 
být užite�ná regresní analýza �asových �ad nedávno implementovaných politik nebo analýza 
výnos� a náklad� (viz ráme�ek 4).   
 

Ráme�ek 4: Do jaké míry by da�ové úlevy stimulovaly výdaje soukromých podnik� na výzkum a vývoj?  
K eventuálním otázkám evaluace ex ante pat�í: Jsou výdaje soukromých podnik� na výzkum a vývoj citlivé na ceny 
t�chto investic? Pokud ano, do jaké míry? Jakou �ástku soukromých výdaj� na v�du a výzkum by stimulovala daná 
úleva z daní snižující uživatelskou cenu kapitálu na výzkum a vývoj? Výzkumní pracovníci na základ� analýzy dat 
pomocí specifické regresní techniky zjistili, že italské soukromé podniky by na politická opat�ení sledující snížení 
uživatelské ceny kapitálu na výzkum a vývoj (v�etn� da�ových úlev) reagovaly pozitivním a zásadním zp�sobem. 
Tento pr�zkum byl proveden v souvislosti s projednáváním program� pro da�ové úlevy u investic do výzkumu  
a vývoje v parlamentu.  
Viz Parisi a Sembenelli (2000) 

 
K otázkám vhodným pro oblast služeb podpory podnikání pat�í: 
 

� Existují kauzální vazby vyplývající z omezení managementu a nedostatku informací, 
které znemož�ují optimální investice a vedou k pot�eb� podnik� využívat podnikatelské 
služby?   

� Byla komunika�ní a realiza�ní složka politiky vypracována s ohledem na to, že �ím je 
podnik menší, tím mén� využívá externí poradce a/nebo poskytovatele služeb, i když 
pracují zadarmo nebo za ceny nižší než tržní? 

 
Odpov�di na tyto otázky lze získat nejr�zn�jšími metodami zahrnujícími dotazníková šet�ení, 
focus groups, p�ípadové studie nebo individuální rozhovory. 
 
Ex-ante evaluace infrastrukturních investic v r�zných oblastech (doprava, energetika, 
telekomunikace, pr�myslové areály, školení atd.) se obvykle provádí na základ� analýzy výnos� 
a náklad�: viz European Commission (2002b). 
 
Uvádíme p�íklady evalua�ních otázek ex ante v oblasti územních pakt� a jiných integrovaných 
projekt�, kde klí�ovou roli podle p�edchozích zkušeností hraje integrace a princip partnerství5 
(viz ráme�ek v oddíle o osv�d�ené praxi): 

� Jakou roli hráli místní akté�i v procesu strategického plánování? Byla do n�j zapojena 
široká skupina? Vzniklo mezi nimi vedení? Jakou m�la administrace paktu/projektu 
strukturu? 

 

                                                 
5 Výsledky výzkumného projektu italského Ministerstva hospodá�ství; viz Ministero dell’Economia e delle Finanze (2003) 
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Také pro vy�ešení t�chto otázek m�žeme využít celou �adu metod v�etn� dotazníkových šet�ení, 
focus groups, p�ípadových studií nebo individuálních rozhovor�. 
 
Mezidobá (Interrim) evaluace 
V této fázi je pravd�podobn� p�ed�asné se v�novat analýze výstup� a výsledk�, o dopadech ani 
nemluv�. Jakmile jsou tato data k dispozici, musí být prostudována a porovnána s referen�ními 
daty, st�edn�dobými cíli, výstupy jiných akcí a/nebo zkušenostmi z jiných projekt� atd. Je také 
t�eba posoudit míru efektivnosti (nap�. jednotkové náklady vybraných investi�ních projekt�). 
Evaluátor se však nem�že na dostupnost t�chto dat spolehnout. Navíc m�že dlouho trvat, než 
se projeví (pr�b�žné) výsledky a dopady t�chto politik. Platí to p�edevším u posuzování 
prom�nných, jako je akumulace sociálního kapitálu a zvýšení kapacity na regionální úrovni. 
Nejužite�n�jší evalua�ní otázky v mezidobé fázi by tedy m�ly být zam��eny na proces 
implementace a m�li by se k nim vyjad�ovat zpracovatelé politik i respondenti/jiné 
zainteresované subjekty: 
 

� Je politika implementována podle p�vodního plánu a opera�ních hledisek?  
� Jak funguje proces výb�ru investic? Byla kritéria a procedury výb�ru investi�ních 

projekt� v souladu s cíli politiky? Byly také vybrané projekty v souladu se stanoveným 
souborem kritérií? 

� Pokud ne, co bylo d�vodem? 
� Byla ú�inn� �ízena komunikace a realizace?  
� Jsou podniky informovány o probíhající implementaci politiky? Za�ínají využívat soubor 

jejích nástroj�? 
� Jaké jsou hlavní charakteristiky (velikost, místo, specializace atd.) podnik� oslovených 

na za�átku implementa�ního procesu? Odpovídají cílovým skupinám? 
� Byly zjišt�ny n�jaké kritické aspekty ovliv�ující proces implementace politiky? 

 
Mezi evalua�ní metody pat�í: 
 

� individuální rozhovory s tv�rci politiky, p�íjemci a jinými zainteresovanými subjekty,  
� hloubkové p�ípadové studie týkající se konkrétních akcí nebo skupin podnik�, na n�ž je 

projekt zam��en,  
� dotazníková šet�ení mezi p�íjemci zjiš�ující, (i) zda se jejich vnímání podp�rného rámce, 

který mají k dispozici, po zahájení projektu zm�nilo a (ii) zda jsou s probíhající intervencí 
spokojeni, 

� focus groups pov��ené provedením hloubkové analýzy složitých a kvalitativních otázek 
pomocí kolektivních rozhovor�, 

� lze také využít techniky pro zjiš�ování spokojenosti zákazník�, pokud je do projektu 
zapojen dostate�ný po�et podnik�. 

 
Evaluace ex post 
Evaluaci je v této fázi nutno zam��it na výsledky a dopady politiky a pokusit se zjistit, zda a do 
jaké míry politika modifikovala výchozí situaci.  
 
Prvním krokem je posoudit dopad programu politiky. Pokud bylo nap�íklad cílem zvýšit vývoz 
MSP z oblasti, je nutno provést sb�r pot�ebných dat. Oficiální data jsou velmi �asto k dispozici 
s ur�itým zpožd�ním. Proto je n�kdy nutno provést namátkový pr�zkum oslovených podnik�  
a zjistit, zda se jejich vývoz po intervenci zvýšil.  
 
Pokud je efekt zjišt�n, je k n�mu nutno p�istupovat jako k hrubému efektu, který by nemusel 
(celý) vyplynout z ve�ejné intervence. Ke zm�n� mohly p�isp�t jiné faktory, nap�.:  
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(i) efekty mrtvé váhy (tj. efekty, k nimž by stejn� došlo, nap�. investice, které již byly 

naplánovány), 
(ii) efekty dislokace/ vyt�sn�ní problému (pozitivní efekty byly ve zp�sobilé oblasti 

získány na úkor jiné oblasti, nap�. vývoz ze zp�sobilé oblasti nahradil vývoz ze 
sousedních oblastí), 

(iii) substitu�ní efekty (efekty, které p�íjemci získají na úkor subjekt�, jež nejsou 
zp�sobilé pro intervenci, nap�. finan�ní podpora vývozc� m�že od�erpat ve�ejné 
zdroje ur�ené na odporu domácího trhu), 

(iv) nesouvisící faktory (faktory, jejichž p�sobení není na ve�ejné intervenci závislé, nap�. 
vývoz se m�že zvýšit díky oživení ekonomických aktivit hlavních cílových zemí). 

 
Nejb�žn�jším zp�sobem pro zjišt�ní �istého efektu politiky je srovnání s jinou situací využitím 
techniky srovnávací skupiny. Pro vyjasn�ní situace by také mohly pomoci ekonometrické 
metody, vycházející z více mén� propracovaných záv�r� regresní analýzy. Užite�ná je také 
technika faktorové analýzy.  
 
Dalším krokem po zjišt�ní efektu je provedení analýzy ú�innosti a hospodárnosti za ú�elem 
vyhodnocení, zda je tento efekt relevantní nebo ne.  
 
Ú�innost m�žeme vyhodnotit na základ� srovnání s (i) po�áte�ní situací (Jaké procento 
problému bylo odstran�no? Jaké procento potenciálních cílových podnik� se zapojilo?), (ii) 
�ádnou benchmarkingovou referen�ní hodnotou nebo (iii) s cílovým souborem stanoveným ve 
fázi programování (bylo ho dosaženo?). Jako technika se v této fázi �asto používá analýza 
náklad� a výnos�. 
 
Pro hodnocení efektivnosti lze využít r�zné techniky. Pat�í k nim srovnání jednotkových náklad� 
prom�nné vyjad�ující �istý efekt s benchmarkingovou referen�ní hodnotou. U velkých 
investi�ních projekt� se používá analýza výnos� a náklad�.  
 
Ve fázi evaluace ex post má analýza implementa�ních proces� také význam pro dopln�ní 
analýzy �istých efekt�. Pro pochopení p�í�in vzniku n�kterých efekt� m�že být velmi užite�né 
rekonstruovat zp�sob implementace politiky.  
 
Do jaké míry lze daný p�ístup k evaluaci politiky podpory podnikání, p�edevším intervencí pro 
MSP, skute�n� aplikovat, závisí na dostupnosti a kvalit� dostate�n� podrobných dat. Oficiální 
statistiky (na evropské, národní �i regionální úrovni) nejsou vždy k dispozici v�as a nebývají pro 
tento ú�el vhodné, p�estože mohou poskytnout cenná referen�ní data. Monitorovací systémy 
strukturálních fond� zajiš�ují velký objem informací, p�esto však indikátory, jež nabízejí, nemusí 
pln� vyhovovat pot�ebám evaluátor�. Rozsah možného sb�ru dat v terénu je závislý na 
finan�ních zdrojích p�id�lených na evaluaci. Kvalitativní metodiky, vycházející z práce focus 
groups a p�ípadových studií, by mohly být levn�jší než programy zahrnující rozsáhlá 
(namátková) dotazníková šet�ení nebo individuální rozhovory. 
 
Hlavní metody a techniky  
  
Konzultace se zainteresovanými subjekty, šet�ení mezi p�íjemci, individuální rozhovory, focus 
groups, p�ípadové studie, využití sekundárních zdroj� dat, využití administrativních dat, analýza 
výnos� a náklad�, benchmarking, multikriteriální analýza.  
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Indikátory  
 
Indikátor je kvantitativní charakteristika jevu, jehož vývoj m�že být za ur�itých podmínek 
považován za d�sledek politiky zam��ené na �ešení daného problému (i když nezastupuje celý 
problém, ale jen jeden jeho aspekt). Indikátor (nebo �ada indikátor�) podle této definice pomáhá 
p�i evaluaci výkonu politiky. Indikátory mohou mít vazbu na vstupy (zdroje) politiky, výstupy 
(�íselné vyjád�ení provedené intervence, nap�. po�et podpo�ených podnik�), výsledky 
(krátkodobé zm�ny v systému podnikání vyvolané intervencí, nap�. investice provedené 
podpo�enými firmami) nebo dopady (st�edn�dobé zm�ny vyvolané politikou, nap�. trvalý nár�st 
jednotkové p�idané hodnoty). Indikátory intervence je užite�né porovnat s indikátory kontextu 
(stanovícími míru nebo tendenci p�íslušné prom�nné v podporované oblasti). Stejné indikátory 
mohou také ukázat, do jaké míry intervence oslovila n�které cílové skupiny (nap�. po�et 
investi�ních projekt� realizovaných ženami). 
 
Indikátory vhodné pro politiku podpory podnikání s vazbou na hlavní typy intervencí jsou 
uvedeny v ráme�cích 5 - 9. 
 
�asto je obtížné získat data pro aplikaci indikátor�. Pokud jde o indikátory programu, musí 
pot�ebná data poskytovat monitorovací systémy a implementa�ní orgán je v p�ípad� pot�eby 
musí doplnit pr�zkumy ad hoc (dotazníkovým šet�ením) mezi p�íjemci. N�která data týkající se 
indikátor� kontextu lze obvykle získat od národních statistických ú�ad� (data o podnicích nebo 
ze s�ítání lidu) a/nebo od obchodních komor. Jsou také k dispozici data z mezinárodních zdroj� 
(nap�. Eurostat, OECD), ta jsou však publikována se zna�ným zpožd�ním, protože jsou 
získávána z uvedených národních zdroj� a poté sjednocována.  
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Ráme�ek  5: Finan�ní pobídky pro zlepšení jakosti produkt� a zvýšení konkurenceschopnosti   
Typický pobídkový program na podporu investic MSP do jakosti, environmentální udržitelnosti a technických inovací, 
zam��ený na zvyšování konkurenceschopnosti 
 

 Indikátory programu 
(vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(vazba na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
Po�et p�íjemc�, projekt� a 
propaga�ních iniciativ 
 
 
 
Ud�lené dotace 

Po�et podpo�ených MSP (z toho: 
vedených ženami) 
Po�et financovaných projekt� (podle 
typ�) Po�et propaga�ních iniciativ 
zam��ených na potenciální p�íjemce  
Po�et ud�lených dotací  

Po�et MSP ve zp�sobilé oblasti (z toho: 
vedených ženami) 

Indikátory výsledk�   
 Investice do podpo�ených podnik� 

% podnik�, kt. získaly certifikát jakosti a    
ochrany ŽP (z celkového po�tu 
respondent�) 
% p�íjemc� spokojených s poskytnutou 
podporou (z celkového po�tu 
respondent�) 
Po�et MSP exportujících na nové trhy 
Po�et MSP exportujících poprvé  
Po�et nov� vytvo�ených inova�ních 
MSP  
Po�et podnik�, které zavedly inovaci 
produktu nebo procesu 

 
 
Po�et podnik� s certifikátem v oblasti jakosti 
a ochrany ŽP 
 
 
 
 
Po�et vývozc� mezi MSP 
 
 
Po�et existujících inova�ních MSP  
 

Indikátory dopad�   
 Nár�st prodeje v podpo�ených 

podnicích 
Nár�st exportu v podpo�ených 
podnicích 
% nových (inova�ních) podnik�, které se 
udrží na trhu 
Vytvo�ená/ zachovaná pracovní místa (z 
toho: ženy) 
 

Ro�ní nár�st pr�m�rného (zahrani�ního) 
prodeje na jeden podnik ve zp�sobilé 
oblasti 
Pr�m�rné % podnik� v podpo�ené oblasti, 
které se udrží na trhu 
Celkový po�et nezam�stnaných  
v podpo�ené oblasti 
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Ráme�ek  6: Poskytování služeb pro podnikání (finan�ní inženýrství) 
Záruky za úv�ry, dotace úrokových sazeb úpv�r� na hmotné a nehmotné investice do výzkumu a/nebo na inovace 
 

 
 Indikátory programu (vazba na 

intervenci a její efekty) 
Indikátory kontextu (vazba  
na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
 Objem vytvo�eného záru�ního 

fondu  
Finan�ní objem fondu 
vytvo�eného pro snížení ceny 
kapitálu pro MSP  
Po�et podnik� využívajících 
službu (z toho: �ízených ženami) 
Po�et dn� poskytnutých služeb 

Po�et podnik� v oblasti 

Indikátory výsledk�   
 Investice ze strany p�íjemc�  

% podpo�ených podnik� (z 
celkového po�tu zp�sobilých 
podnik� v oblasti) 
Nov� založené podniky 

% nov� zakládaných podnik� p�ed 
intervencí 

Indikátory dopad�   
 Vytvo�ená/zachovaná pracovní 

místa (z toho: pro ženy) 
Nár�st produktivity p�íjemc� 
(p�idaná hodnota na 
zam�stnance) 

Celkový po�et nezam�stnaných 
v podpo�ené oblasti 
Pr�m�rná produktivita v podpo�ené 
oblasti (p�idaná hodnota na 
zam�stnance) 
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Ráme�ek 7: (Ve�ejné) iniciativy na propagaci cestovního ruchu 
Marketingové iniciativy pro zvýšení objemu turist� a ubytování ro�n� využitím místních (kulturních, p�írodních) zdroj�.   
 

  Indikátory programu 
(vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(vazba na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
 Po�et uvítacích akcí 

Po�et marketingových kampaní 
Po�et struktur zapojených do 
marketingových iniciativ 
Po�et zapojených cestovních 
kancelá�í 
Po�et zapojených regionálních a 
nadregionálních asociací hotel� 
Po�et distribuovaných výtisk� 
turistických materiál� 

 

Indikátory výsledk�   
 Zvýšení cestovního ruchu 

v podpo�ené oblasti 
Po�et návšt�vník� na p�ipravených 
akcích  
Zm�na po�tu podnik� cestovního 
ruchu zapojených do národních a 
mezinárodních marketingových akcí  

 

Indikátory dopad�   
 Zvýšení produktivity podpo�ených 

podnik�  
Zm�na návšt�vnosti regionu (z toho 
po�et zahrani�ních host�) 
Po�et vytvo�ených/ zachovaných 
(�istých a hrubých) pracovních míst 
(z toho ženy) 
 

Pr�m�rná produktivita (p�idaná hodnota 
na zam�stnance) v podporované 
oblasti 
 
 
Celkový po�et nezam�stnaných 
v podporované oblasti 
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Ráme�ek 8: Zlepšování podnikatelského prost�edí (infrastruktury) 
Zlepšení fyzické infrastruktury a souvisících služeb pro podniky a pracovníky 
 

 Indikátory programu 
(vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(vazba na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
 Po�et intervencí a obnovených oblastí 

Po�et intervencí a objem infrastruktury 
v oblasti 

 

Indikátory výsledk�   
 Po�et obnovených pr�myslových areál� 

- z celkového po�tu  
Celkový po�et pr�myslových areál� 
v podpo�ené oblasti 

Indikátory dopad�   
 Zm�ny v po�tu podnik� v infrastrukturní 

oblasti 
Vytvo�ená/ zachovaná pracovní místa 
Zlepšení indexu infrastruktury 

 

 
 
 

Ráme�ek 9: Návrh indikátor� projektu na podporu MSP / mikropodnik� v JPD    
V následující tabulce uvádíme n�které p�íklady indikátor�, jejichž cílem je identifikovat dopad programu na malé podniky 
a jeho prost�ednictvím širší dopad na region.  Druhý sloupec tabulky vychází ze sou�asných dostupných dat a ve t�etím 
sloupci jsou uvedeny celkové cíle programu. Údaje o výstupech, výsledcích a dopadech  pro jednotlivá opat�ení jsou 
uvedena v programovém dodatku.  
 

Indikátory  Základní data Kvantifikované cíle (2006)  
Výstup    
Po�et podpo�ených MSP 
Po�et nov� založených podnik� 

……. 
……. 

……. 
……. 

Výsledek    
Vytvo�ená pracovní místa  
Zachovaná pracovní místa 
Podniky, které se udrží na trhu 

……. 
……. 
……. 

……. 
……. 
……. 

Dopad   
Nár�st po�tu p�epo�tených 
pracovních míst  
Nár�st �istého p�íjmu 
 

……. 
……. 

……. 
……. 

 
 
 
Osv�d�ená praxe 
 
Jak jsme se již zmínili, evaluace politiky podpory podnikání m�že zahrnovat širokou škálu 
r�zných druh� politik a/nebo metodik podle povahy intervencí a cíl� evaluace. Evaluáto�i se p�i 
formulaci informací pro zpracování politiky �asto musí vyrovnat s omezenými zdroji nebo 
�asovým tlakem (není reálné usilovat o provedení evaluace ex-post n�kolik let po ukon�ení 
programu bez �asového omezení a s velkými zdroji dat a finan�ních prost�edk�). Následující 
p�íklady obsahují n�které postupy osv�d�ené praxe v t�chto oblastech:  
 

- d�raz na otázky procesu a p�idané hodnoty (viz ráme�ek 10),  
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- maximální využití existujících (disagregovaných) dat; podpora efektivních systém� pro 
pr�b�žný sb�r relevantních informací, zejména o výstupech podporovaných primárním 
výzkumem (viz ráme�ek 11 a ráme�ek 12),  

- Zam��ení na cílové p�íjemce intervencí (viz ráme�ek 13).  
 

Evropská komise zahájila za ú�elem ší�ení osv�d�ené praxe a znalostí v oblasti politiky na 
podporu podnikání program benchmarkingových iniciativ, v n�mž �lenské státy realizují projekty, 
které jim umožní se u�it ze sdílených zkušeností a osv�d�ené praxe. Benchmarkingové iniciativy 
Generálního �editelství (DG) pro podnikání sledují zvyšování konkurenceschopnosti organizací 
na t�ech úrovních. Je to: 

� benchmarking rámcových podmínek zam��ený na zlepšování vn�jšího prost�edí, 
v n�mž operují podniky,  

� benchmarking podnik� zam��ený na zlepšování vnit�ního prost�edí podnik�  
a podporující zavád�ní benchmarkingu p�edevším v malých a st�edn� velkých 
podnicích (MSP),  

� benchmarking sektor� zabývající se náro�nými úkoly konkurenceschopnosti podnik� 
v konkrétních sektorech a zahrnující práci s partnery v p�íslušných pr�myslových 
odv�tvích. 

 
Cílem evalua�ní práce tedy je pou�it se z bechchmarkingových postup� a zlepšit efektivnost 
program� a politik p�i dosahování jejich cíl�. 
 
 

Ráme�ek 10: Zkušenosti z územního paktu v Itálii   
Italské Ministerstvo hospodá�ství zadalo pr�zkum zam��ený na hodnocení územních pakt� realizovaných na konci 
90. let minulého století a zam��ených na �ešení otázek místního rozvoje pomocí procesu programování, do n�hož 
byli zapojeni všichni relevantní akté�i na základ� vyjednávání. Pr�zkum m�l získat zkušenosti pakt� pro integrované 
územní projekty realizované v rámci sou�asného programového období strukturálních fond� 2000-2006. Metodika 
zahrnovala (i) teoretickou analýzu dostupné dokumentace a (ii) 19 p�ípadových studií. Nejnov�jší zkušenosti do 
studie zahrnuty nebyly, protože trvá n�kolik let, než má pakt konkrétní dopady. Pro p�ípadové studie byly vybrány 
dob�e fungující pakty na základ� p�edpokladu, že pro evaluaci výsledk� a dopad� pakt� na místní hospodá�ství  
a spole�nost jsou neúsp�chy mén� zajímavé, protože byly zp�sobeny problémy ve vstupní fázi realizace.  
Jednotlivé p�ípadové studie byly zpracovány na základ� (i) teoretické analýzy, (ii) alespo� 15 individuálních 
polostrukturovaných rozhovor� s relevantními aktéry, zahrnujících otev�ené otázky týkající se nejd�ležit�jších témat, 
a standardní oddíl zjiš�ující vnímanou ú�innost paktu a informace o sítích místních aktér�, (iii) focus groups pro sb�r 
podrobných informací o složit�jších jevech, (iv) výpo�tu t�í indikátor� výkonu (ekonomický výkon, výkon ve�ejné 
správy, globální výkon, který nebyl jen odvozen od p�edchozích dvou výkon�), který byl proveden jako vážený 
pr�m�r t�í �ad (kvalitativních a kvantitativních) díl�ích indikátor� získaných teoretickým rozborem a prací v terénu.  
Pr�zkum identifikoval oblasti osv�d�ené praxe na základ� �ady indikátor� interní ú�innosti týkajících se (i) v�asnosti 
realizace plánovaných akcí, (ii) dodržování principu partnerství, (iii) jakosti programových dokument� (tj. do jaké 
míry jsou jasn� rozlišeny díl�í a celkové cíle a strategie, integrace soukromých a ve�ejných (infrastrukturních) 
investic, po�et dohod uzav�ených mezi partnery na místní úrovni atd.).  
Viz: Ministero dell’Economia e delle Finanze (2003). 
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Ráme�ek 11: Evaluace dopadu strukturálních fond� na MSP v období 1994-1999 
Hlavní evalua�ní otázky se týkaly relevance, efektivnosti, ú�innosti, užite�nosti, udržitelnosti a p�enosnosti podpory 
ze strukturálních fond� na MSP. Nejprve byl zpracován koncep�ní rámec stanovící pot�eby podpory MSP v r�zných 
fázích jejich životního cyklu (zakládání, r�st, zralost). Poté byla provedena evaluace kombinující postup shora dol�  
a zdola nahoru. Oddíl pro postup shora dol� obsahoval analýzu programových dokument� �lenských stát� (díl�í  
a celkové cíle, typy opat�ení), finan�ních dat, realiza�ních mechanism� a p�íjemc�. V oddíle v�novaném postup�m 
zdola nahoru byl jako první krok vybrán soubor projekt� strukturálních fond� pro MSP (s p�im��eným zastoupením 
region� a témat). Poté byla provedena rozsáhlá práce v terénu zahrnující (i) rozhovory s orgány regionální správy  
a organizacemi zapojenými do zajiš�ování podpory EU a (ii) telefonický pr�zkum vzorku podpo�ených  
a nepodpo�ených MSP v p�íslušných oblastech a odv�tvích. Telefonický pr�zkum vycházel ze strukturovaného 
dotazníku obsahujícího tato témata: (i) marketing program� EU a první kontakty, (ii) typ využité pomoci EU  
a realiza�ních mechanism� (v�etn� postup� pro stanovení cen),  (iii) p�ínosy pro podniky a posouzení dopadu. Na 
základ� získaných informací byla vypracována evaluace výsledk�/dopad� a procesu implementace politik. Tuto 
metodiku lze použít pro priority a opat�ení týkající se MSP obsažené v jakémkoli regionálním programovém 
dokumentu. Viz: Evropská komise (1999). 

 
 

Ráme�ek 12: Evaluace politik pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnost podnik� (v rámci 1. priority  
finského programu Cíle 6 na období 1994-1999) 
JPD byl zam��en na boj proti nezam�stnanosti, vysidlování a nedostatek odborných znalostí a podnikatelské tradice 
v nejsevern�jších oblastech Finska (kde byla z t�chto d�vod� slabá nabídka podnikatelských služeb i spolupráce 
podnik� v sítích). Priorita 1 JPD zahrnovala finan�ní pomoc a poskytování služeb podporující nové podniky, 
investice existujících podnik�, transfer technologií, služby pro podnikání, práci v sítích, informa�ní spole�nost  
a rovné p�íležitosti. Nejd�ležit�jší cílovou skupinou byly MSP.  
V rámci celkové ex-post evaluace programu (která také hodnotila relevanci cíl� a strategie a systémy pro 
programování a evaluaci) byla provedena evaluace ú�innosti a efektivnosti intervencí v rámci Priority 1. Byl 
proveden sb�r dat na základ� národní monitorovací databáze (Fimos), národních statistik a rozhovor� s hlavními 
respondenty na národní a regionální úrovni (zpracovateli politik, manažery ve�ejných program�, vedoucími 
pracovníky projekt� a s jinými zainteresovanými subjekty). Data pokrývala všechny informace pot�ebné pro evaluaci 
efektivnosti a ú�innosti programu a systém� pro jeho p�ípravu a implementaci.  
Indikátory výstupu byly dob�e podložené daty (o výdajích a po�tu podpo�ených projekt�). Byla zjišt�na velmi vysoká 
míra soukromého spolufinancování (až 70%). Záv�ry pr�zkumu však ukázaly, že mnoho projekt�, v�etn� zakládání 
nových podnik�, by bylo stejn� zahájeno (což pon�kud zpochyb�uje p�idanou hodnotu spolufinancování z EU). 
Pr�zkum však p�es tento významný efekt mrtvé váhy jasn� prokázal, že po intervenci (i) podniky snáze p�ijímaly 
investi�ní rizika a (ii) marže zisku, které díky intervencím p�evyšovaly prognózy, vedly k efektu nastartování 
(nep�ímý efekt vyvolaný navýšenými investicemi). Z odhad� vyplynulo, že vliv programu na p�ímou zam�stnanost  
a zakládání podnik� byl výrazn� nižší a nezvrátil zjišt�né negativní trendy, které by však bez programu zasáhly 
oblast mnohem více. Ve�ejné intervence zvýšily p�edevším kvalitu a finan�ní situaci nových podnik� tím, že 
majitel�m nabídly školení, konzultace a investi�ní podporu (�isté % zakládání nových podnik� však v poslední dob� 
pokleslo v celém Finsku a nejvíce v oblastech Cíle 6). Byl také posouzen dopad programu na rovné p�íležitosti.  
Program tedy nebyl v krátkodobém horizontu schopen zvrátit negativní trendy, pro celé finské hospodá�ství (nejen 
v oblastech Cíle 6) však p�inesl efekty p�edevším v oblasti vytvá�ení kapacity, považované z dlouhodob�jšího 
hlediska za pozitivní.  
Viz: Evropská komise (2002c).  
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Ráme�ek 13: Nep�edpokládané výsledky regionální inova�ní politiky v Lombardii  
 
V letech 1996-1997 byla provedena evalua�ní studie dvou nejd�ležit�jších regionálních inova�ních politik  
v Lombardii: (i) podle zákona �. 34/85 a 7/93 o poskytování dotací na inovace MSP, (ii) podle zákona 33/81  
o podpo�e transferu technologií do MSP pomocí zakládání speciálních agentur. Hlavní evalua�ní otázky byly: Jaké 
typy služeb dodávají agentury pro transfer technologií založené Regionem Lombardie? Pro které sektory a typy 
podnik� jsou tyto služby nejv�tším p�ínosem?  
 
Byly vybrány 3 vzorky podnik� zastupujících (i) inova�ní podniky (podle registrované �innosti), (ii) podniky, které 
�erpaly finan�ní granty a (iii) podniky, které jsou klienty regionálních agentur pro transfer technologií. Nejd�íve bylo 
nutno vy�ešit �adu metodických problém� spojených s definicí inova�ního podniku. Poté byly podniky ve vzorcích 
osloveny b�hem dotazníkového šet�ení a individuálních rozhovor� a odpov�d�ly na �adu otázek týkajících se jejich 
znalosti regionálních podp�rných iniciativ, do jaké míry je využily, jaké m�ly d�vody pro využití/nevyužití podpory, 
jaké m�ly alternativní zdroje financování, jaký typ služeb od zmín�ných regionálních agentur získaly a zda byly 
ochotny platit za služby (nebo d�vod, pro� se nemusely na tyto agentury obrátit), jací jiní potenciální poskytovatelé 
služeb operují v p�íslušné oblasti techniky, jak jsou spokojeny s nabízenými službami atd.  
 
Šet�ení p�ineslo zajímavé výsledky, které byly velmi užite�né pro další plánování politiky v této oblasti. Nap�íklad:  
i) inova�ní podniky byly s regionálními dotacemi celkem spokojeny (p�estože byly ur�eny p�edevším pro podniky 
v oblasti špi�kových technologií, na které se region nespecializuje), (ii) v d�sledku nesprávného výb�ru nebyly 
podniky podporované regionálními agenturami pro transfer technologií skute�n� inova�ní. Byly to prost� podniky 
ochotné zaplatit za služby poskytované agenturou a nebyly zpravidla zam��eny na inovace kv�li jejich velmi omezené 
praxi. 
Viz CESPRI (1998) 
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Klí�ová slova 
 
Competitiveness (konkurenceschopnost) 
Deadweight (mrtvá váha) 
Displacement effect (efekt dislokace, vyt�sn�ní) 
Substitution effect (efekt substituce) 
Confounding factors - factors acting independently from the public intervention (neovlivnitelné 
faktory – faktory nezávislé na ve�ejné intervenci) 
Benchmarking 
Counterfactual situation (srovnávací situace) 
Demand side effect (efekt na stran� poptávky) 
Gross effect (hrubý efekt) 
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B03 - DOPRAVA 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 

Popis oblasti politiky 
 
Doprava pat�ila k prvním oblastem spole�né politiky Evropského spole�enství. Dopravní 
politika je zam��ena zejména na odstra�ování p�ekážek na hranicích mezi �lenskými státy 
za ú�elem usnadn�ní volného pohybu zboží a osob. Politika v oblasti dopravy a energetiky 
na úrovni Spole�enství však zaznamenala zna�ný pokrok až po vytvo�ení vnit�ního trhu na 
za�átku 90. let minulého století.  
 
Za zpracování a implementaci evropských politik ve strukturách Evropské komise zodpovídá 
Generální �editelství pro energetiku a dopravu (DG TREN), které vzniklo v lednu 2000 
spojením DG pro dopravu a DG pro energetiku. Posláním DG je zajistit, aby politiky v oblasti 
dopravy a energetiky byly p�ínosem pro všechny složky spole�nosti, m�sta, venkovské 
oblasti, podniky i ob�any. DG má navíc na starosti otázky ve�ejné podpory a �ídí financování 
program� pro transevropské sít� (TEN) a technický rozvoj a inovace.  
 
K hlavním úkol�m DG TREN pat�í: 
 

• Dokon�ení vnit�ního trhu v energetice a doprav� 
• Zajišt�ní udržitelného rozvoje dopravy a energetiky 
• Vytvo�ení velkých evropských sítí  
• Prostorové �ízení 
• Zvyšování bezpe�nosti 
• Dokon�ení rozší�ení 
• Rozvoj mezinárodní spolupráce 

 
V rámci iniciativy Komise pro zlepšení evropské ve�ejné správy bylo v r. 2001 vytvo�eno 
Fórum pro energetiku a dopravu. Jde o poradní výbor založený s cílem sladit dopravní  
a energetickou politiku zavedením dialogu mezi ob�ma sektory prost�ednictvím jednoho 
orgánu. Fórum tvo�í zástupci na vysoké úrovni reprezentující širokou škálu obor� a aktivit 
v oblasti dopravy a energetiky. 
 
Zám�r podporovat výstavbu TEN vyplynul z vytvo�ení jednotného trhu v 80. letech minulého 
století. Pro spojení jednotlivých region� a národních sítí v rámci jednotného trhu byla 
nezbytná moderní a efektivní infrastruktura. Sm�rnice pro transevropské dopravní sít� (TEN-
T) byly schváleny v r. 1996. Sm�rnice se týkají silnic, železnic, vnitrozemských vodních cest, 
letiš�, námo�ních i vnitrozemských p�ístav� a dopravních �ídících systém�, které slouží 
celému kontinentu, nesou v�tšinu zatížení z dálkové p�epravy a sbližují geografické  
a hospodá�ské oblasti EU. Z rozpo�tu TEN v kombinaci s Fondem soudržnosti  
a strukturálními fondy již bylo spolufinancováno velmi mnoho projekt�. Tyto projekty 
podporuje také Evropská investi�ní banka (EIB) pomocí úv�r�. 
 
Komise nedávno schválila nové sm�rnice politiky, jež pro evropskou energetickou a dopravní 
politiku vytý�ily nové cíle formulované ve dvou významných dokumentech: Zelené knize 
 o energetice a Bílé knize o doprav�.  
Bílá kniha o doprav� „Evropská dopravní politika do r. 2010: �as pro rozhodnutí“ je 
strategický dokument, který zahrnuje opat�ení podporující práva cestujících, bezpe�nost 
silnic, prevenci p�etížení dopravou, rozvoj udržitelné mobility, harmonizaci zdan�ní paliv pro 
komer�ní uživatele, vysokou jakost dopravních služeb, optimalizaci infrastrukturních investic, 
podporu evropských  radionaviga�ních systém� a �ízení globalizace v sektoru dopravy. Bílá 
kniha má zm�nit postoje ke Spole�né dopravní politice reagující na skute�nost, že pro 
sou�asné dopravní systémy jsou typické zne�iš�ující  druhy dopravy p�et�žující sít�. Bílá 



���	
����������������������������������	�
���������������������������
����
 !��"#�$���������%	������	������

 

 - 140 - 

kniha stanoví, že Evropská dopravní politika musí sledovat p�edevším pln�ní požadavk�  
a pot�eb ob�an� EU.  
 
V Barcelon� se v letech 2001 a 2002 konaly dv� výro�ní konference. Tématem konference 
v r. 2001 byla bezpe�nost a zabezpe�ení a konference v r. 2002 poskytla platformu pro 
diskusi o velkých evropských infrastrukturních sítích. Konference p�inesly d�ležitou zp�tnou 
vazbu pro další iniciativy Komise. Témata konferencí také potvrdila význam klí�ových otázek 
formulovaných v Zelené knize o energetice a Bílé knize o doprav�. 
 
Komise krom� sm�rnic politik vypracovala �adu iniciativ a program�. P�íkladem v oblasti 
dopravní politiky je Iniciativa jednotného evropského vzdušného prostoru (Single European 
Sky initiative). Nár�st po�tu let� po liberalizaci letecké dopravy vedl ke zpožd�ní v d�sledku 
nasycení vzdušného prostoru. Evropský vzdušný prostor je stále jen úhrnem národních 
systém�, které se v jednotlivých státech zna�n� liší. Cílem Iniciativy jednotného evropského 
vzdušného prostoru je harmonizace �ídících systém� evropské letecké dopravy.  
 
Jako p�íklad dalších iniciativ a program� Komise v oblasti dopraví politiky m�žeme uvést 
systém Galileo (radionaviga�ní satelitní systém), Evropský systém pro �ízení železni�ní 
dopravy (ERTMS), program Marco Polo (podporující dopravu a logistiku p�i zajiš�ování 
udržitelných p�esun� mezi jednotlivými druhy p�epravy, a to ze silni�ní nákladní p�epravy ve 
prosp�ch námo�ní p�epravy na krátké vzdálenosti, železnic a vnitrozemských vodních cest), 
soubory opat�ení Erica I a II (bezpe�nostní opat�ení pro námo�ní dopravu). Pat�í sem také 
specifický program Integrace a posilování oblasti evropského výzkumu spadající do  
6. Rámcového programu a zahrnující mnoho aktivit zam��ených na udržiteln�jší energetické 
a dopravní systémy v Evrop�.  
 
P�istupující zem� 
Vztahy se t�etími zem�mi jsou v oblasti energetiky a dopravy velmi d�ležité. Jak jsme již 
uvedli, je EU zna�n� závislá na vn�jších zdrojích energie. Tato situace se v d�sledku 
rozší�ení Unie nezm�ní.  
 
Vyjednávání s p�istupujícími zem�mi o energetice a doprav� byla zahájena v r. 1999. 
P�ípravu jednotlivých kandidátských zemí na vstup do EU v oblasti energetiky a dopravy 
popisuje zpráva „Sm�rem k rozší�ené Unii: Strategický dokument a zpráva Evropské komise 
o p�íprav� jednotlivých kandidátských zemí na vstup do EU“ (2002).  
 
Program Phare je jedním ze t�í p�edstupních nástroj�, které EU financuje na podporu 
kandidátských zemí st�ední Evropy p�i jejich p�ípravách na vstup do Evropské unie. 
Zapracování evropské dopravní legislativy do domácí legislativy ve v�tšin� kandidátských 
zemí zna�n� pokro�ilo. N�které státy však ješt� musí zm�nit legislativu a provést reformu 
železni�ního sektoru a námo�ní dopravy. Administrativní kapacitu je nutno posílit ve všech 
oblastech ale hlavn� v oblasti silni�ní dopravy. Zna�né investice si také v p�íštím desetiletí 
vyžádá rozší�ení Transevropské dopravní sít�.  
 
Pokud jde o dopravní sektor, kandidátské zem� v sou�asnosti zpracovávají a implementují 
programy pro sblížení národní legislativy s normami EU a modernizují infrastrukturní 
dopravní sít�, aby se po rozší�ení mohly stát sou�ástí Transevropské dopravní sít�. Další 
dopravní problémy, které je nutno �ešit, lze za�adit do t�chto prioritních témat : 
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Tabulka 1: Hlavní prioritní témata a otázky 
Prioritní téma Otázky 
Silni�ní doprava Legislativa v oblasti technologií, bezpe�nosti a ochrany životního prost�edí; 

p�ístup na trhy, finan�ní otázky a sociální legislativa 
Vnitrozemská vodní doprava / 
�í�ní doprava 

Kapacita flotily 

Železni�ní doprava Integrace služeb železni�ních spole�ností v EU a st�edo-  
a východoevropských zemích, zlepšování organizace a finan�ní situace 
spole�ností ve st�edo- a východoevropských zemích, aby mohly fungovat 
v tržních podmínkách 

Letecká doprava P�ístup na trh, bezpe�nost, organizace infrastruktury 
Námo�ní doprava Prosazování acquis v oblasti námo�ní bezpe�nosti 

 
Komise zavedla Nástroj strukturálních politik pro p�edvstupní období (ISPA) na podporu zemí 
st�ední a východní Evropy p�i zajiš�ování souladu s environmentálními a dopravními 
normami Spole�enství. V letech 2000-2006 bude na infrastrukturní projekty v oblasti dopravy 
a životního prost�edí vynaloženo celkem 1 040 milion� EUR ro�n� (v cenách r. 1999). Hlavní 
prioritou v oblasti energetiky a dopravy je, aby se kandidátské zem� seznámily s politikami  
a procedurami EU, rozší�ily své sít� a napojily je na transevropské sít�. Zlepšení dopravní 
infrastruktury v kandidátských zemích na úrove� Unie a spln�ní nárok� p�edpokládaného 
nár�stu p�epravy si vyžádá zna�né investice. ISPA proto spolufinancuje rozvoj železnic, 
silnic, p�ístav� a letiš� se z�etelem k požadavk�m na udržitelnou dopravu a zm�nu druh� 
dopravy. 

Typy, rozsah a opakování intervencí 
 
Intervence strukturálních fond� v oblasti infrastruktury zahrnují silnice, mosty a dálnice, 
železni�ní trat� a stanice (mezim�stské nebo p�ím�stské), metra, letišt�, p�ístavy, uzly 
r�zných druh� dopravy atd. Intervence jsou ur�eny pro výstavbu i modernizaci. 
Infrastrukturní projekty jsou obvykle velké a bývá jich málo. V�tšinou jde o projekty na 
výstavbu nebo modernizaci propojení uzl� n�kolika druh� dopravy (nap�. silnic, železnic, 
kabelových a potrubních sítí atd.) nebo výstavbu t�chto uzl� (nap�. p�ístav�, p�estupních uzl� 
mezi r�znými druhy dopravy, telefonních úst�eden). Zp�sobilé projekty jsou v�tšinou 
omezeny na infrastrukturu a obvykle nezahrnují mobilní za�ízení jako jsou vlaky, trajekty  
a letadla. Zna�ná �ást prost�edk� na dopravní infrastrukturu je investována prost�ednictvím 
ERDF do oblastí Cíle 1 - �asto soub�žn� s úv�ry EIB. Intervence mají r�zné formy: velké 
projekty, opera�ní programy (speciáln� pro dopravu) nebo dopravní opat�ení regionálních 
program�. 
 
Dopravní infrastruktura má mnoho specifik ovliv�ujících systémy indikátor� používaných pro 
evaluaci intervencí v této oblasti. P�íjemci využívají n�které projekty (nap�. silnice) p�ímo, 
takže jde o neobchodovatelné služby. Jinou infrastrukturu (nap�. železnice) využívají kone�ní 
uživatelé pomocí operátora a dalších investic, takže jde o obchodovatelné služby za tržní 
ceny. Finan�ní a ekonomická evaluace t�chto dvou skupin obvykle využívá r�zné postupy. 
Nesmíme také zapomínat, že projekt dopravní infrastruktury je sou�ástí sít� a p�ínosy pro 
uživatele poskytuje práv� tato sí�, nikoli samostatný projekt. 
 
Hlavním d�vodem pro podporu projekt� v oblasti dopravní infrastruktury ze strukturálních 
fond� a jejich hlavní dimenzí je zvyšování konkurenceschopnosti region�. �ada studií 
ukázala, jak obtížné je provést evaluaci t�chto dopad�. N�kdy je ú�eln�jší aplikovat 
indikátory ekonomického dopadu na celý dopravní systém. Použití indikátor� ekonomického 
dopadu pro evaluaci jednotlivých projekt�  bývá technicky i koncep�n� mén� sch�dné. 
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Nár�st technické vysp�losti n�kterých typ� dopravní infrastruktury vede ke stále v�tší 
koncentraci náklad�, která m�že zp�sobit zna�nou diskontinuitu v zajiš�ování služeb  
a nerovný p�ístup k t�mto službám. P�i evaluaci je proto nutno uvažovat nejen p�ínosy 
zlepšených služeb pro uživatele, ale také otázky distribuce vyplývající z p�ímých a nep�ímých 
vliv� na osoby a regiony, pro n�ž intervence p�ínosem nejsou. 
 
Další soubor d�ležitých vn�jších dopad� dopravních investic se týká vliv� na životní 
prost�edí. Plány významných dopravních investic musí být tém�� vždy podloženy 
hodnocením vlivu na životní prost�edí (EIA). 
 
Zatímco intervence  v oblasti dopravní infrastruktury mají silné a rozsáhlé vn�jší dopady na 
mnoho jiných oblastí, mají intervence zam��ené na nedopravní infrastrukturu obvykle spíše 
omezený dopad na dopravní infrastrukturu. Pokud k t�mto dopad�m p�esto dojde, bývají 
d�sledkem intervencí na podporu ekonomického rozvoje a podnikání. Je pravd�podobné, že 
intervence v t�chto oblastech ovlivní indikátory dopadu dopravních systém� nár�stem 
ekonomických aktivit. Na dopravní systémy mohou mít dopad také intervence do ochrany 
životního prost�edí nebo na podporu cestovního ruchu (vedoucí k nižšímu nebo vyššímu 
provozu soukromých vozidel). 

Možné p�ístupy, metody a techniky evaluace 
 
Projekty dopravní infrastruktury jsou financovány z grant� a úv�r�, které jsou v�tšinou 
p�id�lovány na základ� hodnocení jednotlivých projekt� v rámci regionální rozvojové 
strategie. V kohezních zemích pat�í plánování a financování dopravní infrastruktury 
k nejd�ležit�jším oblastem politiky EU, a to z v�cného i finan�ního hlediska. Dopravní 
infrastrukturní investice mají ovlivnit socioekonomickou soudržnost dv�ma hlavními zp�soby: 
 

• Eliminací úzkých profil� a zkracováním cestovních �as� dochází ke snižování výdaj� 
a odstra�ování omezení pr�myslových podnik� (nap�. p�i p�eprav� surovin, 
polotovar� a finálních produkt� atd.) a zárove� ke zvyšování ekonomické produktivity 
(nap�. možnost zavedení nových organiza�ních postup�, jako je zásobování JIT - 
just-in-time). 

• Zvyšováním dostupnosti region� a posilováním spojení mezi nimi se v okrajových 
regionech snižují dopady na podnikání i jednotlivce. 

 
Tradi�ním argumentem je, že zlepšování dopravy a p�edevším dopravní infrastruktury 
podporuje ekonomický rozvoj a omezuje rozdíly mezi regiony. Tuto hypotézu však 
zpochyb�uje tvrzení, že lepší infrastruktura m�že v n�kterých p�ípadech disparity prohloubit 
alespo� krátkodob� tím, že regiony otev�e dovozu z levn�jších zdroj�. Nesmíme také 
zapomínat, že intervence iniciativy TEN, které podporují v�tšinu investic v této oblasti, nejsou 
zam��eny na zajiš�ování soudržnosti ale celkové konkurenceschopnosti EU. Intervence 
tohoto typu proto mohou mít v�tší pozitivní efekty v nekohezních zemích, kde se vynakládá 
v�tšina investic na projekty TEN a které jsou díky své geografické poloze dostupn�jší. Role 
Spole�enství p�i identifikaci, plánování a spolufinancování projekt� TEN je p�esto 
považována za d�ležitý faktor, který vyrovnává národní rozm�r v�tšiny dopravních 
infrastrukturních projekt�. Také se pravd�podobn� zna�n� p�ece�uje tendence lepší 
infrastruktury p�itahovat ob�any a podniky do dynami�t�jších regionálních pól� rozvoje na 
úkor soudržnosti. Ve st�edn�dobém až dlouhodob�jším horizontu lze p�edpokládat, že se 
rozložení aktivit bude op�t vyrovnávat, protože vysoké náklady a jiné nevýhody ve velkých 
aglomeracích (nap�. pronájem kancelá�í, zne�išt�ní, dopravní zácpy atd.) za�ínají 
p�evažovat nad výhodami t�chto lokalit. 
 
Krom� modernizace a výstavby infrastruktury se stále v�tší d�raz klade na efektivn�jší 
využívání stávající infrastruktury díky technicky vysp�lým �ešením problém� souvisících 
s dopravním p�etížením a environmentálními problémy (nap�. díky vysp�lým telematickým 
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technologiím). M�že se ukázat, že vliv tohoto vývoje na soudržnost bude nižší, než se �asto 
tvrdilo, protože tento typ �ešení se jeví jako vhodn�jší spíše pro rozvinuté než okrajové �ásti 
Spole�enství. 
 
Pro dopravu byly vypracovány neregula�ní politiky, které mají nebo budou mít d�ležité 
strukturální d�sledky. D�ležitou složkou evaluace je tedy identifikace vazeb mezi 
liberaliza�ními politikami a regula�ními rámci s intervencemi zam��enými na konkrétní cíle 
soudržnosti.  
 
Zajiš�ování dopravní infrastruktury m�že také mít negativní vliv v d�sledku problém� jako 
jsou dopravní zácpy vyvolané uvoln�ním potla�ované poptávky po silni�ním prostoru. 
Negativní dopady na kvalitu života m�že mít zne�išt�né ovzduší a hluk zp�sobené 
používáním infrastruktury. 
 
Pro evaluaci vliv� intervencí do dopravy bude rozhodující, jak bude hodnocena míra p�isp�ní 
dopravy k rozvoji ekonomiky. P�edevším p�jde o omezení výdaj� a p�ekážek pro podniky  
a fyzické osoby. Evaluace bude také mít silný kvalitativní aspekt, týkající se zejména 
bezpe�nosti a životního prost�edí . 

Zkušenosti z využití speciálních evalua�ních nástroj� pro dopravu 
 
V této sekci je uvedeno n�kolik p�íklad� používaných nástroj�. 
 
P�íklad 1: SWOT - P�íklad strategického p�ehledu dopravních otázek Irské republiky 
Analýza SWOT (silných a slabých stránek, p�íležitostí a rizik) je velmi užite�ná pro 
zpracování strategické analýzy b�hem p�ípravy nebo evaluace programu �i politiky. Její 
zpracování zahrnuje n�kolik krok�: 
 

1. Zjišt�ní hlavních otázek a problém� v regionu 
 2. Stanovení po�adí priorit 
 3. Identifikace p�íležitostí a rizik (faktory vn� projektu, regionu atd.) 

 4. Identifikace silných a slabých stránek (faktory spojené s charakteristikami projektu,      
regionu atd.) 

 5. Syntéza výsledk� a analýza matice SWOT 
 6. Formulace strategií 
 
V tomto p�ípad� byla analýza SWOT provedena pro zjišt�ní pozice Irské republiky v oblasti 
národního dopravního sektoru a jeho vazeb na celkový kontext. Z analýzy vycházející 
z faktor� shrnutých v matici vyplynul záv�r, že doprava v Irské republice je celkov� slabá  
a nevyhovující. Analýza umož�uje zpracování strategických variant pro eliminaci 
identifikovaných slabých stránek nebo jejich kompenzaci rozvojem identifikovaných silných 
stránek. 
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P�íklad matice analýzy SWOT  
Silné stránky Slabé stránky 
Pom�rn� moderní pr�myslová základna 
Tradice otev�ené ekonomiky 
Kvalifikované pracovní síly 
Nepoškozené životní prost�edí 
Blízkost mo�e 
Politická stabilita 

Malá zem�, okrajová lokalita 
Nedostate�né domácí zdroje 
Kvalita domácí infrastruktury 
Nevyhovující dopravní dostupnost 
Omezené finan�ní zdroje 
Nezam�stnanost, sociální problémy 

P�íležitosti Rizika 
SEM - P�ístup na kontinent 
Role distribu�ního centra pro USA? 
Shannon jako evropské centrum? 
Vhodnost pro cestovní ruch a volný �as 
Telekomunika�ní služby 
Akvakultura, využívání mo�ských zdroj�, p�írodní energie 

St�ed Evropy se posune na východ 
Budoucí financování z EU nejisté 
Posílení pozice Skotska a Walesu po vybudování 
tunelu pod kanálem La Manche 
Velká pr�myslová sdružení 
Nestabilita v Evrop� – sociální/ekonomická 
Emigrace pracovních sil 

 
  
P�íklad 2: Bodování a vážení: P�íklad "Rámce pro klasifikaci koridor�" (�ecko, Irsko 
 a Portugalsko) 
Tento nástroj se �asto používá p�i ex ante evaluaci projekt� na základ� standardního 
souboru pro výb�r a stanovení priorit. Obvykle zahrnuje dv� fáze: 
 
1. vy�azení projekt�, které relevantní kritéria nespl�ují, 
2. klasifikaci zbývajících projekt� na základ� kritérií. 
 
V Rámci pro klasifikaci koridor�, který je zde prezentován, je relativní d�ležitost koridor� 
závislá na specifických cílech, které jsou základem intervencí do dopravní infrastruktury  
a p�ispívají k dosažení celkového cíle socioekonomické soudržnosti. 
 
Uvedené t�i zem� použily pro t�íd�ní koridor� podle významu sedm kritérií, která byla také 
se�azena podle relativní d�ležitosti. Byla použita tato kritéria: 
 1. Zajiš�uje koridor spojení s ostatními �ástmi Evropské unie? 
 2. Spojuje koridor d�ležitá sídelní centra (s více než 50.000 obyvateli)? 
 3. Zajiš�uje koridor napojení na místa pro p�ístup zven�í (nap�. letišt� a p�ístavy)? 

4. Je v koridoru vysoký objem p�epravy a vzniká proto pravidelná dopravní zácpa 
atd.? 

 5. Dopl�uje koridor pozemní a/ nebo námo�ní trasy? 
 6. Usnad�uje koridor mezinárodní p�epravu? 
 7. Integruje koridor odlehlé nebo izolované regiony s rozvojovým potenciálem? 
 
P�i evaluaci dopravního sektoru �ecka byly koridory spojující hospodá�ská centra se�azeny 
podle uvedených kritérií, odrážejících cíle dopravy (nap�. zlepšení spojení s jinými 
evropskými zem�mi, spojení center s vysokou koncentrací populace, zlepšení spojení  
s p�ístavy atd.). Metoda bodového hodnocení umož�uje posoudit relevanci projektu na 
základ� stanovení, zda projekt spl�uje kritéria pln�, �áste�n� nebo v�bec. Kritéria jsou také 
se�azena podle jejich celkového významu. Informace se zaznamenávají do matice, jejíž �ást 
uvádíme jako p�íklad. 
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Vý�atek z Rámce pro klasifikaci koridor� - �ecko 
Klesající priorita 
 
Koridory 
vhodné pro 
další rozvoj 

1 
Návaz-
nost na 
trans-
evrop. 
silni�ní sí� 

2 
Spojuje velké 
koncen-trace 
obyvatel 
(m�sta > 50 
000) 

3 
Spojuje 
místa 
p�ístupu 
zven�í 

4 
Velké 
p�epravní 
objemy 

5 
Dopl�uje 
pozemní/ 
námo�ní 
trasy 

6 
Usnad-�uje 
mezinár. 
p�epravu 

7 
Integruje 
odlehlé/ 
izolované 
oblasti 

1) 
Atény -  
Patras 

       

2) 
Atény -  
Thessaloniki 

       

3) 
Thessaloniki  
- Igoumenitsa 

 Ioannina      

4) 
Corinthois -  
Kalamata 

       

5) 
Igoumenitsa -  
Patras 

       

 
         Kritérium spln�no Kritérium spln�no 

�áste�n� 
   Kritérium nespln�no 

 
 
Uvedený p�íklad je samoz�ejm� jen jedním zp�sobem se�azení projekt� podle priorit. Jiný typ 
intervence by m�l jiný soubor cíl� a tím i jiný soubor kritérií (nap�. celkové výdaje projektu, 
finan�ní návratnost, socioekonomická hodnota, vazba na cíle, multiplika�ní efekty, otázky 
na�asování /harmonogramu, místní geopolitické faktory, ochrana životního prost�edí  
a souvisící cíle, vlivy sítí atd.). 
 
P�íklad 3: P�ípadové studie - P�íklad projekt� dopravního sektoru (Irsko) 
V Irsku byly využity p�ípadové studie pro získání kvantitativních a kvalitativních dat  
o ekonomických dopadech n�kolika dopravních projekt�. P�ípadové studie vycházely 
z šet�ení mezi uživateli (místními podniky, podniky kamionové dopravy) a z analýzy výnos�  
a náklad�.  
 
Vybrané p�ípadové studie (obchvat, dálnice, rozvoj regionálního letišt� a p�ístavu) sice 
poskytly ur�ité informace pro dopln�ní dat na mikroúrovni získané p�edevším ze 
sekundárních zdroj�, k evaluaci však uspokojiv� nep�isp�ly z t�chto d�vod�: p�ínosy projekt� 
byly posuzovány individuáln� a nemohly proto být pln� vyhodnoceny, protože projekty tvo�í 
sou�ást systému; aspekty konkurence p�evážily nad konkrétními efekty jednotlivých projekt�. 
 
P�ípadové studie v tomto p�íkladu jsou sice užite�né pro ilustraci intervencí a jejich efekt�, 
jejich význam pro evaluaci by však mohl být vyšší, kdyby bylo zohledn�no n�kolik 
metodických otázek.  Za prvé, procedura výb�ru p�ípad� m�la být pr�hledná a m�l být 
zd�vodn�n význam p�ípadu vzhledem k celkovým cíl�m politiky. Za druhé, výb�r p�ípad� pro 
nadnárodní evaluaci by m�l umož�ovat co nejv�tší míru srovnání mezi jednotlivými státy  
a regiony. A za t�etí - m��ení dopad� na úrovni projektu neuvažuje synergické efekty a vn�jší 
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faktory. P�ípadová studie by se m�la zam��it na n�kolik nejd�ležit�jších projekt� ve 
stanovené geografické oblasti, aby mohla tyto faktory zohlednit. 
 
P�íklad 4: Delfská metoda: P�íklad prognózy rozvoje telematických technologií 
Telematické technologie v oblasti dopravy mají tu výhodu, že umož�ují optimalizovat využití 
existujících sítí díky lepšímu �ízení dopravy a lepším informacím. P�edstavují proto �áste�n� 
alternativu investic do silni�ní infrastruktury. V tomto konkrétním p�íkladu byla využita delfská 
technika pro prognózu pravd�podobné míry využití  vzorku dopravních telematických 
technologií v evropských m�stech st�ední velikosti v r. 2015. Delfská technika odborník�m 
umož�uje kolektivn� provád�t kvantitativní odhady potenciálních dopad� intervencí.  
 
Do studie se zapojilo celkem 224 odborník� na vysp�lé dopravní telematické technologie 
(ATT) z p�evážné v�tšiny �lenských stát�. Studie se zam��ila na 18 r�zných technologií ATT 
a možnosti jejich zavedení do r. 2015. Zvolená technika umožnila širokou ú�ast 
v konzulta�ním procesu a odborníci si mohli p�edávat informace o technologiích, o nichž se 
domnívali, že pravd�podobn� zavedeny budou, o faktorech, jež by mohly jejich zavedení 
ovlivnit nebo tento proces omezit �i zbrzdit. 
 
Soub�žn� se zpracováním uvedené studie byla použita matice vzájemných dopad� (Matrix 
of Cross Impacts, SMIC), což je technika p�íbuzná delfské metod�. Tato technika však 
umož�uje zvážit interakce mezi eventuálními p�ípady up�esn�ním pravd�podobnosti výskytu 
jednotlivých možností dalšího vývoje. Ze zjišt�né pravd�podobnosti lze vycházet p�i 
plánování nebo m�že být základem pro zpracování variantních �ešení, které je možno využít 
pro plánování. 
 
Do prací se zapojilo celkem 126 odborník� z celé EU. Identifikovali 6 možných p�ípad�  
a rozd�lili je do dvou hlavních skupin: 
 

• p�ípady zahrnující využití technologií pro omezení dopravních problém�, 
• p�ípady zahrnující p�epravní a dopravní problémy nebo následky. 

 
V první fázi analýzy byla posouzena pravd�podobnost spole�ného výskytu všech šesti 
událostí posuzovaných samostatn�. Ve druhé fázi byla zjiš�ována podmín�ná 
pravd�podobnost výskytu t�chto p�ípad�. Výsledkem studie byl soubor scéná�� vybraných 
na základ� odhadované pravd�podobnosti jejich výskytu. 
 
P�íklad 5: Finan�ní a ekonomická evaluace konkrétního projektu (Asijská rozvojová 
banka, ADB), evaluace st�edoasijských dopravních projekt�) 
Postupy používané v ADB pro hodnocení projekt� lze rozd�lit do dvou širokých kategorií: 
 

− Neobchodované dopravní služby, nap�. dálni�ní projekty (krom� komunikací 
s výb�rem mýtného), za n�ž nejsou ú�továny žádné p�ímé poplatky. Finan�ní 
hodnocení se obvykle neprovádí, protože projekty sice  vykazují náklady, ale žádné 
p�ímé výnosy.   

− Obchodované dopravní služby, nap�. železni�ní, autobusové, letecké služby nebo 
komunikace s mýtným,  za n�ž jsou ú�továny p�ímé poplatky. V tomto p�ípad� se 
b�žn� provádí finan�ní hodnocení vycházející z posouzení dopad� náklad� a výnos� 
z poplatk� na organizaci realizující projekt. Posuzuje se také finan�ní udržitelnost 
projektu a pot�eba dotací pro organizaci realizující projekt a provádí se odhad po�tu 
spot�ebitel�, kte�í si budou moci službu dovolit. Tyto odhady obvykle vycházejí 
z existujících a budoucích sazeb poplatk� a dat z ú�etnictví p�íslušné organizace 
realizující projekt.  
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Uvedený p�íklad se týká první skupiny služeb, protože p�i evaluaci projekt� zajiš�ujících 
neobchodované služby, nap�. dálnice, je v praxi �asto mnohem t�žší zajistit, bez ohledu na 
finan�ní udržitelnost projektu, aby byly ekonomické p�ínosy tak velké, že zd�vodní 
pot�ebnost investice. Stále v�tší d�raz se také klade na to, zda budou dálni�ní projekty 
ekonomickým p�ínosem pro chudé nebo jinak sociáln� vylou�ené ob�any.  
 
Z pov��ení mezinárodních financujících institucí byly provedeny rozsáhlé pr�zkumy 
ekonomických p�ínos� silni�ních projekt�. Zajímavým p�íkladem nedávného vývoje metod 
v této oblasti je dokument Omezování chudoby a silni�ní projekty: Metoda perspektivního 
odhadu (auto�i Gregory R Gajewski a Marc Lupino) zpracovaná pro Louis Berger Group Inc 
a Asijskou rozvojovou banku a vycházející ze zkušeností projekt� v Tádžikistánu, 
Kyrgyzstánu a Indie. Dokument prezentuje postup pro odhad p�ínos� potenciálního snížení 
chudoby získaných díky obnov� dopravních tepen a komunikací druhé t�ídy. Tato metoda 
byla aplikována na silni�ní projekty v �ad� rozvojových a p�echodových ekonomik v�etn� t�í 
nedávných projekt� Asijské rozvojové banky: Projektu pro obnovu silnic Tádžikistánu (�íjen 
2000);  Studie proveditelnosti projektu pro obnovu silnic t�etí t�ídy Kyrgyzstánu (srpen 2001) 
a Programu rozvoje sektoru státních silnic v Madhya Pradesh (kv�ten 2002). 
 
Metoda vychází z požadavk� Pokyn� pro ekonomickou analýzu projekt� Asijské rozvojové 
banky. Je také sou�ástí analýzy dopadu infrastruktury na chudobu (PIA), sledující dopady 
distribuce a strukturálních zm�n na chudé.  Využívá výstupy tradi�ních studií proveditelnosti 
a konkrétn� zam��ené malé namátkové pr�zkumy mezi uživateli silnic. Postup lze zlepšit 
pomocí rychlých participa�ních hodnocení (Participatory Rapid Appraisls, PRAs). Metoda 
spo�ívá na základních ekonomických principech.  Provede se distribu�ní analýza, aby se 
zjistilo, jak jsou p�ínosy obvykle rozloženy mezi (i) uživatele nákladní dopravy, (ii) uživatele 
osobní dopravy, (iii) majitele vozidel, (iv) pracovní síly a (v) orgány ve�ejné správy. Náklady 
jsou hodnoceny na základ� �istého kapitálu a náklad� na údržbu. Ekonomické p�ínosy 
zahrnují snížení náklad� uživatel� silnic a náklady, jimž se uživatelé silnic vyhnou díky 
lepšímu technickému stavu silnic. 
 
Základní data zahrnují prognózy provozu a jednotkové náklady uživatel� silnice v t�íd�ní 
podle typu osobního nebo nákladního vozidla.   
 
Na dopad a distribuci náklad� a p�ínosy mají také vliv strukturální omezení – p�edevším 
institucionální. Analýza strukturálních omezení musí vycházet z rozsáhlých prací v terénu  
a je závislá na pr�zkumech oblasti projektu a na hodnocení, jaký podíl úspor získají 
uživatelé, do jaké míry budou komunikaci užívat chudí ob�ané, zda se budou chudí na 
p�ínosech podílet; dále na hodnocení institucionálních omezení zabra�ujících distribuci 
p�ínos� a pot�ebných dopl�ujících akcí.  Odhady je také možno podpo�it sekundárními daty 
z pr�zkum� v�tšího rozsahu. 
 
Ekonomický dopad projektu se odhaduje jako úhrn celkových �istých p�ínos� v jednotlivých 
kategoriích p�íjemc�, z n�hož vyplyne �istá sou�asná hodnota (NPV) celkových p�ínos�. 
Obvykle se provádí analýza citlivosti v�novaná p�edevším vliv�m strukturálních omezení. 
 
Tuto analýzu lze také využít pro posouzení dopadu na chudobu (poverty impact assessment, 
PIA). Provád�jí se pr�zkumy zam��ené na odhad, jak a pro� chudí silnice používají, a na 
stanovení míry konkurence. P�edpokládané �isté p�ínosy stanovené na základ� studie 
proveditelnosti – zejména úspory provozních náklad� vozidel díky lepší silnici – se používají 
pro odhad, jaký podíl p�ínos� získají chudí a velmi chudí. Náklady a p�ínosy pro chudé se 
pak vyjád�í pomocí hodnot ekonomických indikátor� a odhadovaný podíl na celkových 
�istých p�ínosech se použije pro odvození míry dopadu na chudobu (Poverty Impact Ratio, 
PIR), vyjád�ené jako procentní podíl p�ínos� pro chudé na celkových p�ínosech. 
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Hlavní metody a techniky 
 
Šet�ení mezi p�íjemci, p�ípadové studie, využití sekundárních zdroj� dat, využití 
administrativních dat, analýza vstup� a výstup�, delfská metoda, SWOT, analýza náklad�  
a výnos�, hodnocení ekonomického dopadu, posouzení vlivu na životní prost�edí.  

Indikátory 
 
Indikátory zdroj� 
Náklady na implementaci program� a projekt� je sice nutno monitorovat ve všech p�ípadech, 
u velkých infrastrukturních projekt� je však riziko p�ekro�ení rozpo�tu a nedodržení 
harmonogramu zna�né, a proto je sledování realizace projekt� zvláš� d�ležité. Zdroje na 
úrovni programu je možno efektivn� monitorovat na základ� jediného indikátoru - souladu 
s projektovými náklady, které lze definovat jako nejnov�jší odhad celkových náklad� projektu 
ve srovnání s náklady uvedenými v programovém dokumentu. Pr�b�h realizace projektu lze 
m��it srovnáním plánované a skute�né délky projektu a jeho plánovaných a skute�ných 
náklad� (viz ráme�ek 1). 
 
Indikátory výstup� 
Nižší �ídící úrovn� samoz�ejm� vyžadují podrobn�jší data, informace nezbytné pro 
monitorování však zahrnují jen míru dokon�ení. Velké projekty je nutno pro stanovení míry 
dokon�ení rozložit do menších etap a každou z nich srovnat s plánovanými náklady. Míra 
dokon�ení se rovná váženému procentu dokon�ených etap. Vážený pr�m�r míry dokon�ení 
všech infrastrukturních projekt� v programu pak není obtížné vypo�ítat. Nevýhodou využití 
míry dokon�ení jako indikátoru je, že se obsahov� velmi blíží indikátoru absorpce rozpo�tu, 
alespo� pokud nedojde k p�e�erpání náklad�. 
 
Evaluaci výstup� je vhodné podpo�it výpo�tem indikátoru souladu s délkou projektu. Pro 
snazší hodnocení a srovnávání je nutno uvád�t p�vodní i sou�asnou hodnotu trvání projekt�. 
Velmi d�ležité je také zobrazit údaje o harmonogramu a �erpání prost�edk� vedle sebe, 
protože projekt m�že rozpo�et p�e�erpávat a p�itom kv�li zpožd�ní realizace vykazovat 
nedostate�né �erpání, p�estože se disponibilní prost�edky blíží nule. Pokud bychom v tomto 
p�ípad� posuzovali jen náklady, získali bychom klamný dojem, že projekt probíhá dob�e (viz 
ráme�ek 1). 
 
Ráme�ek 1 – Sledování realizace projektu  

Výdaje - plán 

Výdaje - sou�asné 

Trvání - sou�asné 

Trvání - plán 

0 10 20 30 40 50 60 

  % realizace 

Rok zahájení Sou�asnost 
 

Projekt v tomto p�ípad� na za�átku roku zna�n� zaostával za harmonogramem, ale pak 
tém�� dohnal plánovaný stupe� realizace (horní �ást grafu). P�e�erpání výdaj� zjišt�né na 
za�átku roku bylo také pon�kud sníženo a projekt se v pr�b�hu roku vyvíjel dob�e (dolní �ást 
grafu). 
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Indikátory výstupu je užite�né vztáhnout k úhrnu regionální infrastruktury. Nové silnice  
a železnice pravd�podobn� zvýší vybavenost regionu dopravními sít�mi m��eno v km/km2 
nebo km/obyvatele. 
 
Indikátory výsledk� 
V�tšina uživatel� silnic používá vlastní vozidla (osobní, dodávková a nákladní auta).   
U jiných druh� dopravy uživatelé pot�ebují služby operátor� a jsou tak závislí nejen na jakosti 
a kapacit� infrastruktury, ale také na sortimentu služeb nabízených operátory a na tom, jak 
vyhovují jejich požadavk�m. Tento zásadní rozdíl má vliv nejen na indikátory, které je nutno 
vybrat pro evaluaci investic do jednotlivých druh� dopravy, ale také na to, jak rychle se 
p�ínosy konkrétního projektu projeví, a na jejich geografický rozptyl. Nová silni�ní 
infrastruktura je k dispozici okamžit� po uvedení do provozu a lze ji snadno integrovat do 
silni�ní sít�. Jiné druhy dopravy �asto vyžadují další investice ze strany operátor�, kte�í 
v n�kterých p�ípadech musí koupit další a lepší za�ízení a vybavení, reorganizovat služby  
a provést jejich marketing.  
 
Indikátory dopad� 
První specifické dopady intervencí v této oblasti souvisí s dopravními toky na nové 
infrastruktu�e. Skute�né uživatele nové infrastruktury lze spo�ítat nejd�íve rok po jejím 
uvedené do provozu.  Po roce již m�žeme zpracovávat studie zam��ené na kone�né 
uživatele a ú�el jejich cesty, úspory �asu, cestovní náklady atd. K dalším dopad�m, které je 
nutno zvážit, pat�í rovnováha v konkurenci mezi jednotlivými druhy dopravy. Otev�ení nové 
dopravní infrastruktury pravd�podobn� zm�ní podíl jednotlivých druh� dopravy na trhu. 
�asto však také dochází k jejich vzájemnému dopl�ování, takže zvýšené dopravní toky 
v jednom druhu dopravy v ur�ité sekci  p�echázejí pro další �ást cesty týmž logistickým 
�et�zcem na jiný druh dopravy. Evaluace dopad� �asto zahrnuje vytvo�ení krátkodobých 
pracovních míst ve stavebnictví. Tito pracovníci však pat�í do lidských zdroj� implementace 
programu, a proto by teoreticky m�li být vykazováni na úrovni zdroj�. M�že to však vést 
k problém�m s dvojím zapo�ítáním t�chto dat, protože odhad po�tu nových pracovních míst 
ve stavebnictví v praxi provádí v�tšina evalua�ních tým�.  
 
Dále uvádíme 6 p�íklad� indikátor� výsledk�, výstup� a dopad� dopravních investic. 
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P�íklad 1: Nový úsek dálnice spojující A a B 
 Indikátory programu  

(Vazba na intervenci a její efekty) 
Indikátory kontextu  
(Vazba na podporovanou oblast) 

Indikátory výstup�   
Pr�b�h Soulad s délkou projektu 

Míra jeho dokon�enosti 
 

Kvantita km nové dálnice 
km nových dálni�ních pruh� 

km dálnic na milion obyvatel v oblasti 
(hustota sít�) 

Indikátory výsledk�   
Rychlost EISS (1) mezi A a B Pr�m�rná EISS do všech d�ležitých 

m�stských center v oblasti a z nich 
Indikátory dopad�   
Dopravní tok Dopravní tok (2) vozidel užívajících 

novou infrastrukturu po jednom roce 
Dopravní tok v oblasti (vozidla x 
km / rok / obyvatele) 

Úspory �asu (3) Celkový cestovní �as ušet�ený uživateli 
(hodiny x vozidla x pr�m�rný po�et 
cestujících ve vozidle) po jednom roce 

 

Bezpe�nost Po�et dopravních nehod (4) na dálnici 
po jednom roce 

Dopravní nehody v oblasti 
(po�et / rok / milion obyvatel) 

Dopravní systém % dopravy mezi A a B používající 
novou infrastrukturu 

 

Nep�ímý ekonomický efekt   % manažer� v oblasti, kte�í tvrdí, že 
silni�ní dostupnost je pro jejich podnik 
velkou p�ekážkou (5) 

Životní prost�edí Po�et domácností trpících hlukem z 
dopravy (6) 
Hektary narušených p�írodních oblastí  

Po�et domácností v oblasti 
Hektary p�írodních oblastí 

 
(1) EISS je zkratka z Equivalent Interval Straight-line Speed (ekvivalentní p�ímo�ará rychlost 
v intervalu). Tento indikátor m��í snadnost dopravního spojení mezi dv�ma body bez ohledu 
na ujetou vzdálenost. Vypo�te se tak, že vzdálenost mezi ob�ma body vzdušnou �arou 
vyd�líme nejrychlejším �asem možného spojení mezi nimi.  
(2) Dopravní toky jsou vyjád�eny v po�tu vozidel za pr�m�rný den. Jeden nákladní automobil 
se obvykle po�ítá jako dva osobní automobily. 
(3) Úspory �asu je t�eba m��it u cest ve m�st� i mezi  nimi. 
(4) Nehodovost se vyjad�uje po�tem nehod, p�i nichž došlo ke zran�ní, za rok. Nehody se 
smrtelnými úrazy se obvykle zapo�ítávají dvakrát. 
(5) Omezená dopravní dostupnost se kvantifikuje na základ� pr�zkumu mezi regionálními 
manažery. Vyjad�uje se jako procento respondent�, kte�í souhlasí s výrokem „silni�ní 
(železni�ní, letecká, námo�ní...) dostupnost je pro rozvoj mé organizace velkou p�ekážkou”. 
(6) Domácnosti trpící hlukem z dopravy je nutno po�ítat podle národní povolené hladiny 
hlu�nosti. Ukazatel se používá pro okolí dálnice a silnic spojujících A a B. 
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P�íklad 2: Modernizace železni�ní trati mezi A a B na vysokorychlostní úrove� 
 Indikátory programu 

(Vazba na intervenci a její efekty) 
Indikátory kontextu 
(Vazba na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
Pr�b�h Viz P�íklad 1  
Kvantita Po�et km vysokorychlostní železnice Po�et km vysokorychlostní železnice 

na milion obyvatel 
Indikátory výsledk�   
Rychlost EISS (1) mezi A a B Pr�m�rná EISS mezi všemi 

d�ležitými m�stskými centry v oblasti 
Indikátory dopad�   
Dopravní tok Dopravní tok(2) cestujících mezi A a 

B po 1 roce 
Dopravní toky sm��ující do oblasti a z 
ní (cestující x km/rok) 

Úspory �asu Celkový jízdní �as ušet�ený uživateli 
(hodiny x pasažé�i) po 1 roce 

 

Dopravní systém % p�epravy mezi A a B pln� 
využívající novou infrastrukturu  

 

Nep�ímý ekonomický efekt   % manažer� v oblasti, kte�í tvrdí, že 
železni�ní dostupnost velkou 
p�ekážkou 

Životní prost�edí Viz P�íklad 1 Viz P�íklad 1 
 
(1) EISS je zkratka z Equivalent Interval Straight-line Speed (ekvivalentní p�ímo�ará rychlost 
v intervalu). Tento indikátor m��í snadnost dopravního spojení mezi dv�ma body 
v diskontinuálních službách bez ohledu na ujetou vzdálenost. Stanoví se tak, že se den 
rozd�lí do interval�, jejichž délka je považována za p�im��enou p�íslušné vzdálenosti (nap�. 
2-hodinové intervaly), pak se vypo�te nejlepší EISS pro odjezdy v rámci jednotlivých 
interval� a výsledky EISS za relevantní �ást dne se zpr�m�r�ují (nap�. od 7:00 do 22:00). 
Pokud v ur�itém intervalu není žádný odjezd, rovná se hodnota EISS nule a takto je zahrnuta 
do výpo�tu pr�m�ru. P�i výpo�tu hodnot EISS je nutno uvažovat nejen konkrétní �asy 
odjezd�, ale i možnosti p�estup� a jiných jízdních �ád�, když spojení mezi dv�ma body 
klasifikujeme jako nep�ímé (pokud má alespo� odjezd v uvažovaném intervalu). 
(2) Dopravní tok se vyjad�uje po�tem cestujících/rok. 
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P�íklad  3: Rozší�ení regionálního letišt� 
 Indikátory programu 

(Vazba na intervenci a její efekty) 
Indikátory kontextu 
(Vazba na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
Pr�b�h Viz P�íklad 1  
Kapacita Maximální po�et pasažér� ro�n� Maximální po�et pasažér� ro�n� na 

milion obyvatel 
Indikátory výsledk�   
Destinace Po�et destinací s min. 10 p�ímými lety 

týdn� (1) 
 

Rychlost EISS leteckého spojení nejbližších 
m�stských center a nejd�ležit�jších 
destinací (p�ímá + nep�ímá spojení)  

Pr�m�rná EISS jakýmkoli 
prost�edkem mezi všemi m�stskými 
centry v oblasti a nejd�ležit�jšími 
destinacemi (p�ímá + nep�ímá 
spojení) 

Náklady uživatel� Zm�ny letištních poplatk�  
Indikátory dopad�   
Dopravní tok Tok letecké dopravy (2) na 

regionálním letišti po 1 roce 
Tok letecké dopravy do oblasti a z ní 

Nep�ímý ekonomický efekt   % manažer� v oblasti, kte�í tvrdí, že 
letecká dostupnost je velkou 
p�ekážkou 

Životní prost�edí Viz P�íklad 1 Viz P�íklad 1 
 
(1) Po�et destinací s každodenní pravidelnou obslužností – alespo� dva lety denn�. 
(2) Toky letecké dopravy se vyjad�ují po�tem p�epravených cestujících a tun nákladu za rok. 
 
P�íklad 4: Modernizace železni�ní trati pro nákladní dopravu 
 Indikátory programu 

(Vazba na intervenci a její efekty) 
Indikátory kontextu 
(Vazba na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
Pr�b�h Viz P�íklad 1  
Kvantita Po�et modernizovaných km   
Jakost % trati umož�ující alespo� prahovou    

rychlost (tj. 100 km / h) 
% umož�ující pr�jezd vlak� 
s nejvyšším standardním zatížením 

 

Indikátory výsledk�   
Rychlost B�žná komer�ní rychlost nákladních 

vlak� na trati 
Pr�m�rná rychlost na železni�ních 
tratích v oblasti 

Indikátory dopad�   
Dopravní tok Toky nákladní dopravy na trati 

(tuny/rok) po 1 roce 
Dopravní toky sm��ující do oblasti  
a  z ní (tuny/rok) 

Dopravní systém Toky nákladní dopravy využívající 
novou infrastrukturu a stažené ze 
silnic (tuny/rok)  

 

Nep�ímý ekonomický efekt   % manažer� v oblasti prohlašujících, 
že dostupnost železni�ní nákladní 
p�epravy je zna�n� omezuje 
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P�íklad 5: Výstavba uzlu pro r�zné druhy dopravy (železni�ní / silni�ní)  
 Indikátory programu  

(Vazba na intervenci a její efekty) 
Indikátory kontextu  
(Vazba na podporovanou oblast) 

Indikátory výstup�   
Pr�b�h Viz P�íklad 1  
Indikátory výsledk�   
Rychlost B�žná komer�ní rychlost zboží, 

procházejícího uzlem 
 

Indikátory dopad�   
Dopravní tok Toky nákladní dopravy uzlem 

(tuny/rok) 
Toky nákladní dopravy v oblasti 
(tuny/rok) 

Dopravní systém Viz P�íklad 5  
 
P�íklad 6: Zlepšení terminálu pro kontejnery v námo�ním p�ístavu 
 Indikátory programu 

(Vazba na intervenci a její efekty) 
Indikátory kontextu 
(Vazba na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
Pr�b�h Viz P�íklad 1  
Kapacita Maximální po�et kontejner� 

p�emíst�ných je�áby za hodinu a za 
rok 

 

Indikátory výsledk�   
�ekací doba, doba obratu lodí �ekací doba lodí p�ed p�istáním 

(hod.) 
Doba obratu lodí 

 

P�esnost % naplánovaných služeb 
provedených v�as 

 

Destinace Po�et p�epravních linek využívajících 
p�ístav 

 

Doba manipulace  Pr�m�rný prostoj p�i dovozu (1)  
Doba obratu silni�ních vozidel 

 

Indikátory dopadu   
Dopravní tok Dopravní toky v terminálu pro 

kontejnery (TEU (2) / rok) po jednom 
roce 

Dopravní toky do oblasti a z ní 
(TEU / rok) 

Nep�ímý ekonomický efekt   % manažer� v oblasti prohlašujících, 
že dostupnost námo�ní p�epravy je 
zna�n� omezuje 

 
(1) Pr�m�rný �as strávený dovozními jednotkami v p�ístavu 
(2) TEU - Twenty-foot Equivalent Units (ekvivalent 20 stop) 
 
Dostupnost a sb�r dat 
Od pracovník� �ídících stavby je nutno požadovat, aby jednou za 6 m�síc� p�edkládali 
syntetická data o výstupech (míra dokon�enosti a soulad s délkou projekt�). Operáto�i by 
v rámci svých b�žných �ídících �inností m�li kvantifikovat jednoduché indikátory výsledk�  
a dopad� (nap�. dopravní toky, pr�m�rnou rychlost atd.). Kvantifikace indikátor� výsledk� se 
obvykle provádí jednou ro�n�. 
 
Pro kvantifikaci komplexních indikátor� dopadu (tj. regionální složky dopravních tok�) je 
obvykle nutno zpracovat speciální studii nebo šet�ení. Tyto studie mohou nap�íklad 
zahrnovat šet�ení v podnicích nebo rozhovory s ob�any používajícími modernizovanou 
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infrastrukturu. Studie jsou nákladné a nelze je každý rok opakovat. Je však vhodné provést 
úvodní studii t�sn� p�ed dokon�ením prací a druhou studii t�i roky po jejich ukon�ení. 
 
Indikátory kontextu pro celý dopravní systém a region lze odvodit ze statistických zdroj�. Na 
regionální úrovni jsou k dispozici n�které evropské statistiky – viz ráme�ek 2. 
 
Ráme�ek 2 - Eurostat: Dopravní infrastruktura a bezpe�nost silnic – regionální 
statistika (NUTS II) 
 Silnice: celkem (km) 

Z toho dálnice (km) 
Železnice: celkem (km) 
Z toho dvou- nebo vícekolejné trat� (km) 
Z toho elektrifikované trat� (km) 
Silnice: hustota sít� (km / km²) 
Železnice: hustota sít� (km / km²) 
Smrtelné úrazy zp�sobené silni�ním provozem (po�et / milion obyv. / rok) 

 
Hlavní indikátory uvedené níže jsou hodné pro porovnávání r�zných intervencí a program�  
a lze provád�t jejich shrnutí na evropské úrovni. 
 
Tabulka 2:  Hlavní indikátory pro agregaci a srovnání 
Úrove� Hlavní indikátor 
Zdroj Míra vy�erpání rozpo�tu (% p�id�lených prost�edk�) 
 % rozpo�tu v�nované na opat�ení zmír�ující dopady na ŽP (1) 
Výstup(2)  Míra dokon�enosti projektu (% cíle) 
 Dodržení délky projektu 
Výsledek Pr�m�rná rychlost mezi hlavními hospodá�skými centry(3) 
Dopad % regionálních manažer� prohlašujících, že nedostate�ná dostupnost je 

pro jejich podnik velkou p�ekážkou  
 
(1) Zmír�ující opat�ení omezují nebo eliminují dopad podporovaných projekt� na životní 
prost�edí. 
(2) Výstupy je t�eba dále up�esnit, aby je bylo možno p�esn� m��it a aby odrážely dimenze 
projektu. Up�esn�ní však není nutno odvozovat od hlavních indikátor�. 
(3) Tento údaj nás informuje o celkové dostupnosti zajišt�né investicemi do dopravní 
infrastruktury. Výpo�et vychází z ekvivalentní p�ímo�aré rychlosti (Equivalent-Straight-line 
Speed) mezi deseti nejd�ležit�jšími ekonomickými centry regionu nejefektivn�jším druhem 
dopravy. 
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Absorption rate (míra absorpce) 
Cost benefit analysis (analýza výnos� a náklad�) 
Environmental impact assessment (posouzení vlivu /zám�r�/ na životní prost�edí) 
Externality (externalita, vn�jší vliv) 
Forecast (prognóza) 
Structuring effect (strukturující efekt) 
SWOT (analýza silných a slabých stránek, p�íležitostí a hrozeb) 
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B04 - PO�ÁTE�NÍ VZD�LÁVÁNÍ, ŠKOLENÍ A CELOŽIVOTNÍ U�ENÍ 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 
 
Popis oblasti politiky 
 
Intervence v oblasti vzd�lávání a školení se obvykle provád�jí v kontextu širších priorit, 
protože cíle vzd�lávání a školení jsou na jejich nejvyšší úrovni spojeny p�edevším 
s výsledky, k nimž pat�í:  
 

� ekonomické výsledky, zejména zvyšování úrovn� zam�stnanosti, adaptability, 
produktivity a mezinárodní konkurenceschopnosti,   

� sociální výsledky v�etn� zlepšování zdravotního stavu, omezování kriminality a jiných 
asociálních �inností,  

� jiné výsledky, v�etn� kulturních, zvyšující rovnost p�íležitostí a ob�anského 
pov�domí.   

 
Význam vzd�lávání a školení pro zajiš�ování ekonomických, sociálních a jiných výsledk� 
znamená, že je prioritou orgán� ve�ejné správy na všech úrovních.  �lenské státy již mnoho 
let usilují o zvýšení procenta mládeže opoušt�jící povinnou školní docházku s kvalifikací  
a o podporu školení propojeného s prací. Sou�asný vývoj se �ídí požadavky znalostní 
ekonomiky v�etn� zam��ení na aktualizaci dovedností a podporu nových kompetencí  
a v poslední dob� na rozší�ení p�ístupu ke vzd�lání a školení, rozvoj e-learningu  
a dovedností v informa�ních a komunika�ních technologiích (ICT).   
 
Politiky vzd�lávání a školení jsou základem d�ív�jších �ty� pilí�� Evropské strategie 
zam�stnanosti: 
 

� zvyšování zam�stnatelnosti, 
� rozvoj podnikání a tvorby pracovních míst, 
� podpora adaptability podnik� a jejich zam�stnanc�, 
� posilování politiky rovných p�íležitostí muž� a žen. 

 
Politiky, postupy a výsledky v oblasti vzd�lávání a školení se v jednotlivých �lenských 
státech zna�n� liší, stejn� jako pom�r mezi odborným a všeobecným vzd�láváním  
a školením. Liší se také role a odpov�dnost státu, zam�stnavatel�, fyzických osob  
a nevládních organizací ve vzd�lávání a školení.  Nap�íklad ve�ejné výdaje na vzd�lávání 
(jako procento HDP) se v r. 1999 pohybovaly mezi 8% v Dánsku až 4% v �ecku. V r. 2000 
�inila míra zapojení do vzd�lávání a školení (ve v�ku 25-64 let) v �ecku jen 1% ale v Dánsku 
až 21%.  Ukon�ené vzd�lání (ve v�ku 25-64 let) ve stejném roce m�lo 78% obyvatel  
v Dánsku a jen 19,2% v Portugalsku.   
 
K aktuálním otázkám politiky vzd�lávání a školení pat�í: 
 

� nerovná míra zapojení do vzd�lávání a školení, zejména mezi dosp�lými, 
� polarizace p�íležitostí osob s vyšší a nižší kvalifikací,   
� udržení student� a žák� ve vzd�lávacích institucích, zejména se z�etelem k problému 

p�ed�asného opoušt�ní vzd�lávacího systému,   
� nár�st nárok� na kvalifikaci, nedostate�ná nebo nevhodná kvalifikace a slabá místa 

spojená zejména s regionálními ekonomickými disparitami,   
� stagnace úrovn� ve�ejných investic do vzd�lávání a školení,   
� pot�eba rozvíjet širší partnerství zahrnující všechny relevantní aktéry a odrážející 

r�znorodou povahu vzd�lávání a školení.   
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Hlavním cílem intervencí strukturálních fond� do vzd�lávání a školení je podporovat 
zam�stnatelnost ob�an� v celé EU zm�nami a modernizací systém� �lenských stát�  
v oblasti vzd�lávání, školení a zam�stnanosti. Byly stanoveny nové politické požadavky 
sledující tyto cíle: 
 

� zvýšit motivaci, zejména mezi atypickými studenty, 
� rozvinout kulturu, v níž se vzd�lání oce�uje a odm��uje, 
� zlepšovat a podporovat p�ístup ke vzd�lání zejména postižených osob a jinak 

znevýhodn�ných skupin,   
� podporovat evalua�ní a monitorovací systémy pro identifikaci a �ešení otázek, 
� zajistit v�tší pružnost ve vzd�lávání a školení, jeho realizaci, osnovách a akreditaci,  
� zvyšovat ú�innost analýz vzd�lávacích pot�eb a plánování na všech úrovních,   
� rozší�it zodpov�dnost za vzd�lávání a školení p�edevším mezi zam�stnavateli  

a fyzickými osobami, 
� vyvinout nové struktury a mechanismy partnerství.   

 
Obvykle se rozlišuje:  
 

� po�áte�ní vzd�lávání a školení a  
� celoživotní u�ení.  

 
Po�áte�ní vzd�lávání a školení  
Po�áte�ní vzd�lávání a školení souvisí s opat�eními pro povinnou školní docházku 
v �lenských státech (vztahujícími se obvykle na mládež do 16 let), jež tvo�í základ dalšího 
vzd�lávání. Po�áte�ní vzd�lávání a školení obvykle zahrnuje základní dovednosti (nap�. 
�tení, po�ty), všeobecné znalosti usnad�ující p�echod ze školy do zam�stnání a dovednosti, 
díky nimž mládež m�že naplnit sv�j potenciál v zam�stnání i jiných aspektech života.  
 
Pro mladé lidi je �asto obtížné získat první zam�stnání, zejména když nemají dostate�né 
dovednosti nebo uznávanou kvalifikaci. Míra nezam�stnanosti je v této skupin� vyšší než 
pr�m�rná míra nezam�stnanosti dosp�lých. V celé Evrop� je stále více poci�ována pot�eba 
propojit vzd�lávání a školení s hledáním zam�stnání.  
 
Celoživotní u�ení 
Celoživotní u�ení je pom�rn� nový pojem, který se obvykle používá pro nepovinné 
vzd�lávání a školení zam��ené na dosp�lé starší 16 let.  Pro pracovníky, kte�í byli dlouho 
zam�stnáni ur�ité oblasti, je �asto obtížné se p�izp�sobit novému trhu práce, protože mají 
zastaralou kvalifikaci. Intervence do celoživotního u�ení nabyly na významu práv� v této 
souvislosti a také v d�sledku restrukturalizace pr�myslu a hromadného propoušt�ní, které 
zvýšilo nezam�stnanost v celé Evrop�. K cíl�m celoživotního u�ení pat�í: 
 
Každý by m�l o�ekávat, že se celý život bude ú�astnit vzd�lávání a školení a m�l by k n�mu 
mít p�ístup. 
Pr�b�žné vzd�lávání a školení produkuje vysp�lé, vzd�lané a adaptabilní pracovní síly, které 
pomáhají zajistit stabilní a udržitelný ekonomický r�st.   
Vzd�lávání a školení podporuje inkluzivní spole�nost s aktivním ob�anstvím.   
Protože vzd�lávání a školení má zna�né p�ínosy, m�l by se na nákladech na vzd�lávání 
podílet každý (jednotlivci, zam�stnavatelé a stát).   
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Ráme�ek 1: Celoživotní u�ení – Základy evropské politiky 
Celoživotní u�ení se stalo prioritou po Lisabonském summitu (b�ezen 2000) a po zasedání Evropské rady ve 
Fie�e (�erven 2000), kdy byly �lenské státy, Rada a Komise požádány, aby identifikovaly komplexní strategie  
a praktická opat�ení pro prosazování celoživotního u�ení pro všechny.   
Memorandum o celoživotním u�ení (�íjen 2000) zahájilo celoevropskou diskusi na toto téma. Z konzultací 
vyplynulo Sd�lení Komise o celoživotním u�ení (listopad 2001), Uvedení evropské oblasti celoživotního u�ení 
život.  
Rada ministr�  v �ervnu 2002 schválila Rezoluci o celoživotním u�ení požadující, aby �lenské státy stanovily 
konkrétní cíle investic do lidských zdroj� na podporu soukromých investic do u�ení a na podporu u�ení 
souvisícího s prací.   
V �ervenci 2002 Komise uve�ejnila první Evropskou zprávu o indikátorech kvality celoživotního u�ení.   

 
�lenské státy mají pro po�áte�ní vzd�lávání a školení v zásad� podobné politické cíle  
a realiza�ní struktury, v politice celoživotního u�ení a její realizaci však mají mnohem mén� 
spole�ného. Platí to p�edevším pro vzd�lávání dosp�lých starších 19 let.  V mnoha zemích je 
do vzd�lávání a školení zapojena naprostá v�tšina mládeže ve v�ku 16-19 let (p�edevším 
proto, že je financuje stát a pozd�ji v život� p�ináší finan�ní zisky). Po dosažení 19 let však 
míra ú�asti ve vzd�lávání a školení rychle klesá.   
 
Na evropské úrovni existují dvojí reakce na politický mandát v oblasti celoživotního u�ení. 
Existuje �ada politických iniciativ zam��ených na podporu celoživotního u�ení pro širokou 
škálu kontext� (nap�. oficiální/neoficiální, individuální/institucionální/komunitní atd.), aktér�  
a specifických program� EU. 
 
Možné p�ístupy, metody a nástroje pro evaluaci 
 
Vzd�lávání a školení zahrnuje mnoho intervencí, aktér� a institucí, které jsou v posledních 
letech stále po�etn�jší a složit�jší. Tato skute�nost odráží významné vývojové tendence 
v poptávce a nabídce vzd�lávání a školení, jež se �asto �ídí širšími socioekonomickými 
pot�ebami (v�etn� zm�n technologií a životního stylu) a je pro n� typické v�tší zam��ení na 
klienta p�i zajiš�ování a financování služeb, z n�hož vyplývá pot�eba pružného p�ístupu 
p�edevším k osnovám, akreditaci a poskytování vzd�lávání a školení.  Hlavní tendence jsou:  
 

� Rozší�ení rolí a škály aktér� poskytujících vzd�lávání a školení.  (P�íkladem je 
rozši�ování vzd�lávání a školení poskytovaného vysokými školami, které krom� 
vysokoškolského studia zahrnuje kurzy na nejr�zn�jších úrovních se širšími 
osnovami, v�etn� volno�asových aktivit, dodávané širší skupin� student� r�zného 
v�ku, sociálního p�vodu a schopností).   

� Rozvoj obsahu a osnov (Nap�. v�tší d�raz na informace, rady a pokyny, které 
studenty informují o v�tší nabídce a také jim pomáhají ú�inn�ji dosáhnout studijních a 
jiných cíl�).   

� Vývoj ve zp�sobu poskytování služeb (P�estože zna�nou �ást vzd�lávání a školení 
stále poskytuje u�itel ve t�íd�, díky ICT se zvýšila ú�innost a míra využívání 
distan�ního studia pomocí internetu nebo CD-ROM. Na významu také nabývá 
komunitní vzd�lávání a školení poskytované na nejr�zn�jších místech (v�etn� 
knihoven a zdravotnických st�edisek) a také r�znorodé využívání vzd�lávacích 
za�ízení (nap�. využití základních škol pro vzd�lávání dosp�lých).   

 
Intervence v oblasti vzd�lávání a školení mají mnoho forem, viz ráme�ek 2. 
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Ráme�ek 2: P�íklady intervencí do vzd�lávání a školení  
� Rozvoj inova�ních metod pro vzd�lávání a školení využívajících p�edevším ICT,   
� rozší�ení vzd�lávací nabídky pro osoby starší 16 let, která by vyhovovala pot�ebám širší populace,   
� uznání pot�eb specifických skupin populace, nap�. žák� s problémy v u�ení a/nebo postižením, 

žadatel� o asyl a ob�an� pe�ující o závislé osoby, 
� p�izp�sobení nabídky, aby vyhovovala širší škále vzd�lávacích pot�eb a styl� u�ení,   
� v�tší pružnost ve financování vzd�lávání a školení,   
� v�tší d�raz na zlepšování základních dovedností celé populace,   
� poskytování vzd�lávání a školení na základ� ucelených jednotek a akreditace osnov (systém kredit�),   
� akreditace po�áte�ního vzd�lávání a vyšší p�enosnost/pr�hlednost kvalifikací, 
� poznání, posouzení a vyhodnocení neoficiálního vzd�lávání a jiných typ� neoficiálního u�ení (nap�. 

komunitních vzd�lávacích akcí), 
� zam��ení na pot�eby vzd�lávání a rozvoje u�itel�/lektor�, 
� rozvoj kompetencí/kvalifikací na sektorové úrovni zapojením sociálních partner� (viz Spole�ná 

deklarace sociálních partner� o celoživotním u�ení v bankovnictví – leden 2003), 
� zdokonalování informa�ních, podp�rných a poradenských mechanism� v oblasti p�íležitostí pro  

celoživotní u�ení se širšími vazbami na zam�stnatelnost. 
 

 
Provádí se rozsáhlý výzkum otázek vzd�lávání a školení využívající nejr�zn�jší kvalitativní   
a kvantitativní metodiky z mnoha disciplin (nap�. ekonomika a psychologie). Stejn� jako 
mnoho jiných oblastí politiky se vzd�lávání a školení �asem vyvinulo do složit�jší  
a mnohotvárn�jší podoby, p�edevším díky odklonu od izolovaných studií dopadu ve 
prosp�ch studií, které ve stále v�tší mí�e posuzují dopady na základ� kontextu. Evaluace se 
proto musí více opírat o znalost r�zných disciplin, úrovní analýzy a oblastí dopadu (nap�. 
vzd�lávacích proces�, socioekonomických a kulturních faktor�, širších pedagogických 
znalostí a studií chování žák�).  
 
P�estože za výsledky vzd�lávání byla p�vodn� považována kvalifikace a zam�stnanost, 
dnes je jich mnohem více a zahrnují také tzv. ‘m�kké’ výsledky, jako je vyšší sebev�domí  
a motivace.   
 
V rámci celkového vzd�lávání a školení bude mít na evalua�ní postupy a metody vliv r�zné 
chápání dopadu. Pokud jde nap�íklad o programy pro podniky, mohly by se konkrétní studie 
zam��it na dopad vzd�lávání a školení na výkonnost podniku a aktivní trhy práce, systém 
reforem ovliv�ujících výsledky vzd�lávání/školení a vliv znalostí a kvalifikací na výkon 
národní ekonomiky. V této souvislosti bude nutno provést evaluaci vzd�lávacích a školicích 
aktivit spojených s ur�itým souborem pobídek, opat�ení pro výb�r povolání a kvalifikace.  
 
B�žn� se používá mnoho postup� pro sb�r dat zajiš�ujících informace pro evaluaci na t�ech 
hlavních úrovních: 
 

� Mikroúrove� – s vazbou na jednotlivce, nap�. po�ty a typy ú�astník� programu, �as, 
který mu v�nují, dosažená kvalifikace a jiné výsledky, nap�. zvýšení sebed�v�ry  
a motivace. Tyto hodnoty jsou �asto okamžité a kvantitativní.   

� St�ední úrove� – výsledky a dopady, které vzniknou vn� konkrétní intervence, ale lze 
je k ní p�i�ítat, nap�. p�edložení žádosti o místo, získání místa, omezení asociálního 
chování, p�echod k dalšímu nebo vyššímu vzd�lávání. Tyto hodnoty jsou 
dlouhodob�jší.   

� Makroúrove� – vyšší úrove� celkových dopad� intervence na socioekonomickou 
infrastrukturu, nap�. zvýšení HDP a produktivity.   
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K d�ležitým složkám evaluace vzd�lávání a školení pat�í:  
 

� Charakteristiky vstup�: Obvykle jsou zam��eny na výdaje, p�estože mohou 
zahrnovat také vynaložený �as nebo jiné náklady. Indikátory zdroj� musí velmi jasn� 
rozlišovat evropské, národní, regionální a místní spolufinancování. Vzd�lávací 
programy velmi �asto zasahují do dvou kalendá�ních rok� a tato situace vyžaduje 
velmi p�esné finan�ní výkazy. Je také nutno uvažovat politické nástroje, k nimž 
mohou pat�it nové osnovy, nové formy financování (nap�. u podnikových kurz�). 
Vstupy bývají b�žn� p�izp�sobeny pot�ebám místní oblasti, což bude mít vliv na 
výb�r vzorku, rozsah evaluace a na míru možné generalizace výsledk�. Jeden vstup 
nebo nástroj lze využít r�znými zp�soby a programy dnes b�žn� implementují spíše 
partnerství než administrativní struktura jedné organizace.  

� Povaha výstup�: Obvykle se liší podle typu zajiš�ovaného školení. M�že to nap�. být 
plocha vytvo�eného za�ízení, po�ty u�itel�, po�ty nabízených kurz�, objem školení. 
Míru pokrytí cílové skupiny lze vyjád�it jako míru ú�asti osob z ur�itých skupin cílové 
populace.  P�i používání dat z r�zných zdroj� však musíme dbát na to, aby byla 
srovnatelná. Platí to p�edevším u skupiny žák� s problémy v u�ení a/nebo 
postižením, která m�že být vybrána na základ� oficiálního léka�ského posudku, ale 
také jako pragmatická reakce na situaci, kdy je �innost žák� z�ejm� omezena 
zdravotními d�vody nebo jiným znevýhodn�ním.   

� Záznam výsledk�: V�tšinou jde o dosaženou kvalifikaci, po�ty ú�astník�, kte�í 
vstoupí do zam�stnání nebo využijí jiné pozitivní výsledky. N�kolik analýz bylo 
zam��eno na dokon�ení kurz�. P�i stanovení po�tu ú�astník�, kte�í kurzy dokon�ili, 
se obvykle uvádí úrove� dosažené kvalifikace, p�estože n�kte�í ú�astníci mohli kurz 
opustit p�ed�asn� kv�li nástupu do zam�stnání.  

� Úrovn� dopad�: K indikátor�m dopad�, které jsou v mnoha zemích považovány za 
nejd�ležit�jší, pat�í míra zam�stnanosti po ukon�ení vzd�lávání/školení, procento 
ú�astník� umíst�ných do zam�stnání nebo pr�m�rná délka nezam�stnanosti po 
ukon�ení školení. �asto však není prokazatelné, že nástup do zam�stnání po kurzu 
je p�ímým d�sledkem jeho absolvování. N�které efekty se mohou s p�vodními cíli 
míjet, nap�. když se d�íve neaktivní ú�astníci vrátí na trh práce, krátkodob� se zvýší 
míra nezam�stnanosti. K d�ležitým efekt�m, jež je nutno uvažovat, pat�í zlepšení 
situace ú�astník� školení (mohou pokra�ovat v dalším vzd�lávání, získají schopnost 
�elit každodenním nárok�m pracovišt� (nap�. dodržování pracovní doby, postoje 
atd.). Zjišt�né dopady je nutno kvantifikovat po uplynutí dostate�n� dlouhé doby (6,12 
nebo 18 m�síc� po ukon�ení školení) a je p�itom nutno uvažovat udržitelnost efekt� v 
�ase. Vzd�lávací kurzy mají významný dopad na podniky nebo jiné organizace 
zam�stnávající osoby, které tyto kurzy absolvovaly. M�ly by vést ke zlepšení výkonu, 
výzkumu a vývoje, vyšší p�idané hodnot� atd. �asto však nelze efekty kurz� sledovat 
tak daleko.  

� Dopady na systémy: N�které zem� používají evropské strukturální fondy  
a p�edevším ESF pro zlepšování systém� zajiš�ujících vzd�lávání a školení. Opat�ení 
zahrnují podporu vzd�lávání u�itel�, podporu ICT a využívání distan�ního studia, 
zlepšení informací o trhu práce, mechanism�  pro prognózy pot�eb na tomto trhu  
a akredita�ních systém�. N�které intervence byly realizovány jako pilotní programy  
a projekty s cílem najít osv�d�ené postupy a zapracovat je do regionálních nebo 
národních politik. Ex post evaluace intervencí z ESF v období 1994-1999 zahrnovala 
ov��ení velkého po�tu dopad� na systémy. V jednotlivých p�ípadech bylo nutno zjistit 
teoretický základ akcí a vytvo�it vhodné indikátory pro m��ení dosažení cíl�. 
Soub�žn� byla vypracována zpráva o metodikách, která se zabývala inova�ními 
p�ístupy k evaluaci dopad� na systémy.  
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�ešení t�chto otázek je závislé na povaze intervence a po�tu zainteresovaných subjekt�: 

� Pokud jde o intervence s jediným opat�ením implementovaných jedním orgánem, 
bylo by možné a vhodné hodnotit úsp�šnost na základ� omezeného po�tu hodnot 
výstup� a výsledk� (evalua�ní metoda m�že také zahrnovat experimentální techniky 
a techniku náhodného vzorku).  

� Soubory opat�ení implementované decentralizovanými programy, do nichž je 
zapojeno více organizací, si vyžádají n�kolik r�zných indikátor� výstup� a výsledk�  
a na evaluaci proces� implementace je nutno v�novat více zdroj�. Bude 
pravd�podobn� t�eba v�novat více �asu dosažení dohody mezi zainteresovanými 
subjekty. Vzhledem k r�znorodosti implementa�ních postup� a typ� politických 
nástroj� bude obtížné stanovit standardy umož�ující srovnávání. Lze využít 
experimentální metody (nap�. kontrolní skupiny a hodnoty zjišt�né p�ed intervencí  
a po ní). Jak konkrétní procesy fungovaly v praxi je možno doložit pomocí 
p�ípadových studií.  

 
Nesmíme zapomínat, že objem a podrobnost informací, které jsou pro jednotlivé složky 
intervence k dispozici, se zna�n� liší, takže je obtížné získat indikátory kontextu. Obvykle 
máme k dispozici mnoho informací o ú�asti mládeže ve vzd�lávání a školení, o p�íslušných 
aktivitách a výsledcích, snadno dostupných informací o vzd�lávání financovaném 
zam�stnavateli nebo probíhajícím v komunit� však bývá nedostatek, protože nabídka 
vzd�lávacích kurz� není vždy pr�hledná. Kurzy mohou organizovat také poskytovatelé 
služeb, kte�í nejsou p�íliš viditelní, nap�. malé podniky, sdružení nebo instituce, které 
nevyužívají ve�ejné finan�ní zdroje a systematicky všechny své vzd�lávací �innosti nehlásí.  
 
Evaluace obvykle vyžaduje kvantitativní i kvalitativní techniky, využívající celou �adu zdroj� 
dat, nap�.:  
   
Data z �ídících informa�ních systém� (MIS) 
 
Organizace poskytující vzd�lávání a školení obvykle musí používat �ídící informa�ní systémy 
(MIS) pro sb�r dat o uživatelích jejich služeb. Bývá to jméno a kontaktní údaje, data však 
mohou obsahovat další informace o ú�astnících (nap�. v�k a pohlaví), sou�asnou úrove� 
vzd�lání a kvalifikaci, zda jde o osobu zam�stnanou/nezam�stnanou, d�vody pro zapojení 
do programu a jak se ú�astníci o programu dozv�d�li. �asto se také ukládají informace o 
tom, jaký kurz si ú�astník z nabídky programu vybral, jaké kvalifikace dosáhne, jaké má cíle 
a co bylo d�vodem p�ed�asného opušt�ní programu.   
 
Data MIS jsou d�ležitá, protože jsou obvykle získána od vysokého procenta ú�astník� a mají 
p�ímou vazbu na hodnocenou intervenci. Indikátory však bývají jednoduché, nekvalitativní a 
sb�r informací je nutno omezovat, aby neprobíhal na úkor realizace programu. Pro sb�r, 
analýzu a ší�ení informací musí být k dispozici ú�inné systémy.   
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Ráme�ek 3: Využití MIS (Fond standard� dalšího vzd�lávání , Further Education Standards Fund, Velká 
Británie) 
Mnoho vysokých škol využilo pro aktualizaci svých �ídících informa�ních systém� (MIS) Fond standard� dalšího 
vzd�lávání. P�estože se provád�l sb�r zna�ného objemu dat o �ádných studentech (na základ� požadavku vést 
individuální studijní záznamy), informace nebyly vždy využívány nejlépe.  N�kte�í dodavatelé vzd�lávacích služeb 
se nap�íklad dozv�d�li až na konci akademického roku, v kterých kroužcích je nadpr�m�rná míra absence.  
Mnoho poskytovatel� služeb také vynaložilo prost�edky na nákup nového hardwaru (takže zadávání dat a p�ístup 
k nim byl mnohem snazší) a nového softwaru (umož�ujícího snazší a v�asn�jší sestavování zpráv). Školy také 
vypracovaly standardy pro práci s MIS, nap�. že informaci je do systému nutno zadat v ur�ité lh�t�  
a v požadované kvalit�.   
Zadávání a získávání informací tedy bylo mnohem snazší, takže MIS byl mnohem spolehliv�jší, nejv�tší dopady 
však p�ineslo p�ímé napojení MIS na sch�zky vedení, takže bylo možno sledovat ú�ast, „úmrtnost“ a dosahované 
výsledky a tato data využívat.  Když n�které obory dob�e nefungovaly, bylo možno je zkontrolovat, a v p�ípad� 
problém� zpracovat iniciativy pro jejich �ešení, nap�. zorganizovat kurzy pro zam�stnance.  Pokud m�ly obory 
nadpr�m�rný výkon, bylo možno jejich dobrou praxi identifikovat a ší�it.    
 
Primární data získaná od organizací a osob p�ímo zapojených do intervence nebo 
oblasti programu 
 
Hlavní výhodou tohoto postupu je, že ho lze p�izp�sobit konkrétním pot�ebám daného 
programu nebo intervence.  Rozsáhlé MIS mohou poskytovatele služeb p�et�žovat, a proto 
je  vhodné je dopl�ovat jednorázovými nebo panelovými pr�zkumy a informace získávat 
p�ímo od ú�astník� nebo zam�stnanc� apod. Je vhodné používat otázky a definice 
umož�ující srovnání s jinými dostupnými informacemi. Nap�. jestliže se provádí rozsáhlé 
šet�ení v domácnostech nebo u zam�stnavatel�, je t�eba použít otázky umož�ující srovnání 
se širším vzorkem nebo s výsledky pr�zkum� z minulých let.   
 
Pokud jde o konkrétní akce, nap�. seminá�e �i workshopy, lze provést sb�r dat pro m��ení 
ú�innosti na základ� jednoduchého formulá�e, který obvykle zahrnuje bodové hodnocení 
míry spokojenosti v n�kolika oblastech a stru�né poznámky.   
 
M�žeme také provád�t sb�r dat umož�ující ú�astník�m a pracovník�m projekt� vyhodnotit 
r�zné aspekty programu, uvést náklady na p�ístup k nabízeným službám (nap�. dojížd�ní  
a hlídání d�tí), a pokrok dosažený v jednotlivých etapách (nap�. na konci každého pololetí).  
Výhodou této metody je, že ji lze provád�t nezávisle na organizaci, takže respondenti 
neposkytují informace p�ímo pracovník�m projektu. Vhodné je zasílat dotazníky poštou nebo 
využít služby nezávislých organizací. D�ležité je zajistit návratnost reprezentativního 
procenta dotazník�, které lze srovnat s daty MIS. Otázky musí být jasné a jednozna�né.  
Návratnost dotazník� m�žeme zvýšit pobídkami, nap�íklad za�azením respondent� do 
sout�že o ceny.   
 
Je d�ležité získat data od všech skupin osob zapojených do implementace programu, tj. od 
pracovník�, kte�í program realizují, financují a �ídí, i od jeho uživatel�. D�vodem je, že 
dopad, který uspokojuje jednu skupinu nebo je pro ni p�ínosem, m�že být na úkor jiných 
(nap�. zam�stnanci musí odpracovat mnoho p�es�as�).   
 
Sekundární data 
 
Sekundární data jsou vhodná p�edevším pro m��ení širších dopad� konkrétních intervencí.  
Úst�ední orgány ve�ejné správy obvykle získávají data z plošných program� nebo 
z rozsáhlých pr�zkum�, nap�. pr�zkumu trhu práce a s�ítání lidu. Tyto informace jsou 
užite�né pro stanovení kontextu, referen�ních hodnot pro benchmarking a dopad� program� 
na makroúrovni.   
Data uve�ej�ovaná úst�edními orgány ve�ejné správy je možno použít nap�. pro srovnání 
míry zapojení ú�astník�  a kvalifika�ní úrovn� dosažené v konkrétním programu porovnáním 
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s nosnými intervencemi na regionální (�asto také na subregionální) a národní úrovni. 
Nap�íklad u britských program� poskytujících školení etnickým menšinám je možno 
s využitím sekundárních dat zm��it na základ� srovnání s celkovou populací míru ú�asti 
(nap�. 25% ú�astník� kurz� bylo z etnických menšin, zatímco v celkové populaci jich je podle 
s�ítání lidu 15%), úrove� dosažené kvalifikace (nap�. 54% ú�astník� programu z etnických 
menšin dosáhlo kvalifika�ní úrovn� NVQ 2 ve srovnání se 45% ú�astník� z etnických menšin 
ve vzd�lávání a školení obecn�, m��eno pr�zkumem trhu práce). Obvykle jsou také 
k dispozici data o pr�m�rném procentu ú�astník�, kte�í kurzy dokon�í a jak dlouho v nich 
setrvají.   
 
Sekundární data jsou dnes mnohem snáze p�ístupná pomocí internetu, a proto nejsou p�íliš 
nákladná (pro evaluátora).  Další výhodou je, že jejich sb�r obvykle probíhá delší dobu, takže 
umož�ují srovnání stavu p�ed intervencí a po ní. Je to v�tšinou jediný zdroj informací pro 
m��ení dopad� na mikroúrovni, nap�. kriminality, zam�stnanosti a produktivity.   
 
Data však mohou rychle zastarat. Sb�r informací také nemusel být proveden ideálním 
zp�sobem, nap�. jednotlivé zdroje dat mohou vycházet z r�zných definic ú�astník� a typ� 
kurz�, které se dokonce mohou se �asem m�nit.   
 
Kvalitativní techniky 
 
P�i evaluaci vzd�lávání a školení se obvykle používají tyto kvalitativní techniky:  
 
Pozorování ú�astník�, kde evaluátor nebo jeho zástupce p�ímo pozoruje intervenci programu 
a zpracovává o ní hlášení. Zajímavou variantou této techniky, kterou lze pro evaluaci 
využívat snadno a �asto,  je „fiktivní zákazník“.  Ú�astníci nebo jiné osoby jsou požádáni, aby 
se do intervence zapojili a informovali o tom, jak dob�e byli obslouženi.  Fiktivní zákazník 
m�že nap�íklad kontaktovat informa�ní službu, vyžádat si informace o konkrétním kurzu  
a poskytnout pak zp�tnou vazbu o tom, jak se k n�mu chovali a jaké informace získal. Je 
také možno využít intenzivn�jší formy pozorování provád�ného ú�astníky, ty však mohou být 
velmi nákladné a subjektivní.   
 
Pr�zkumy nebo focus groups jsou nejb�žn�jší formou získávání informací, kterou lze 
p�izp�sobit konkrétním požadavk�m evaluace. Nejsnazší je zadat �adu dopl�ovacích otázek, 
nap�. Jaké m�l kurz silné a slabé stránky? Získáme tak velký objem informací, které ale 
m�že být obtížné analyzovat. Optimální metodou pro sb�r kvalitativních informací jsou asi 
polostrukturované pr�zkumy, protože kombinují zjiš�ovací a dopl�ovací otázky.  Dopl�ovací 
otázku: Kde jste se o vzd�lávacím programu dozv�d�l? je možno zúžit nabídkou n�kolika 
možností – v knihovn�, v poradn� pro výb�r zam�stnání, od zam�stnavatele, u�itele  
a „jinde“.   
 
Pr�zkumy lze provád�t osobn�, telefonicky, klasickou nebo elektronickou poštou. Tyto 
postupy mají své výhody a nevýhody: 
 

� Osobní a telefonické rozhovory jsou pravd�podobn� nejspolehliv�jší, protože 
pracovník, který je provádí, ví s kým mluví, protože používá podkladové materiály 
nebo dotazovanému položí n�kolik úvodních otázek. Obsah dotazník� rozesílaných 
klasickou nebo elektronickou poštou již kontrolovat nelze, protože je m�že vyplnit 
kdokoli. Proto je vhodné p�i analýze výsledk� používat váhy.   

� Osobní a telefonické pr�zkumy mívají vyšší náklady na jednoho respondenta než 
pr�zkumy poštou.   

 
Pro posouzení r�zných aspekt� programu je možno použít stupnici, nap�íklad stupnici míry 
spokojenosti s kvalitou výuky, použitými zdroji, zápisem do kurzu, podporou, pr�b�hem 
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kurzu atd.  Získané hodnoty slouží pro srovnávání r�zných aspekt� programu. Protože jeden 
respondent vyjad�uje sv�j názor na celou �adu aspekt�, bývají tato hodnocení spolehlivá.  
 
Pro sledování st�edn�- a dlouhodobých efekt� mohou být užite�né panelové pr�zkumy (tj. 
opakované šet�ení ve stejné nebo podobné skupin� respondent�). Je však t�eba zajistit, aby 
se složení skupiny mezi jednotlivými sch�zkami p�íliš nem�nilo. Protože je nutno dlouhodob� 
sledovat kontaktní adresy �len� skupiny, m�že se tato technika prodražit a být �asov� 
náro�ná.   
 
Komparativní analýza 
P�i aplikaci kvalitativních a kvantitativních informací je vhodné provést benchmarking 
výsledk� a dopad� porovnáním s kontrolní skupinou. Kontrolní skupina by mohla zahrnovat 
studenty ze stejné komunity, kte�í se do programu nezapojili, nebo lze provést srovnání 
s podobným regionem. Bez ohledu na úrove� je vždy d�ležité, aby kontrolní skupina byla co 
nejpodobn�jší evaluované skupin� a aby srovnání neovliv�ovaly žádné vn�jší faktory (nap�. 
ú�ast �len� kontrolní skupiny v podobném kurzu, p�emíst�ní velkého zam�stnavatele atd.).  
 
Hlavní metody a techniky  
 
Konzultace se zainteresovanými subjekty, sociální pr�zkumy, šet�ení mezi p�íjemci, focus 
groups, p�ípadové studie, participa�ní p�ístupy a metody, využití sekundárních zdroj� dat, 
využití administrativních dat, experimentální a kvaziexperimentální metody. 
 
Indikátory 
 
V ráme�ku 4 jsou uvedeny n�které indikátory pro po�áte�ní vzd�lávání a školení rozt�íd�né 
podle výstup�/výsledk� a úrovn� dat (viz výše).  Tento p�ehled rozhodn� není vy�erpávající.    
 
Ráme�ek 4: Indikátory 
Vstupy / zdroje 

Popis Indikátory programu  
(vazba na intervenci a 
její efekty) 

Indikátory kontextu  
(vazba na celou cílovou 
skupinu ve�ejnosti) 

Zdroj Jednotka 

Vstupy Financování Výdaje na vzd�lávání jako 
% HDP 

MIS/Národní 
ú�ty 

Jednotky podle 
zdroj� 
financování 

 Pracovní síly  MIS Realizované 
hodiny x úrove� 
pracovník� 

 Jiné náklady  MIS  
Zdroje Míra financování 

zam�stnavatelem 
Výdaje zam�stnavatel� na 
školení 

MIS/ 
národní/regionál
ní statistiky 

Výdaje celkem 
nebo na osobu 

 Organizace zapojené do 
poskytování služeb 

 MIS  

Indikátory výstup� 
Popis Indikátory programu  

(vazba na intervenci a 
její efekty) 

Indikátory kontextu  
(vazba na celou cílovou 
skupinu ve�ejnosti) 

Zdroj Jednotka 

Nabídka Po�et nabízených 
školení 
míst/kurz�/profesí 

 MIS Délka a úrove� 

Objem školení Po�et odu�ených hodin Celkový po�et hodin 
strávených vzd�láváním a 
školením 

MIS/LFS Hodiny x 
ú�astníci 
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Využití nabídky/ 
pokrytí cílové 
skupiny 

Po�ty r�zných skupin 
populace zapojených do 
vzd�lávání a školení na 
základ� specifické 
iniciativy 

Po�ty r�zných skupin 
populace zapojených do 
vzd�lávání a školení 

MIS/LFS/s�ítání 
lidu 

Po�ty 
v jednotlivých 
skupinách 
populace 

 Po�ty zapsaných 
ú�astník� 

Po�et ve zp�sobilé 
populaci 

MIS/LFS/ s�ítání 
lidu 

 

 Po�et zapojených 
zam�stnavatel� 

Po�et podnik� se 
vzd�lávacím programem v 
oblasti 

MIS/Pr�zkum Podniky podle 
velikosti 

Indikátory výsledk�      
Popis Indikátory programu  

(vazba na intervenci a 
její efekty) 

Indikátory kontextu  
(vazba na celou cílovou 
skupinu ve�ejnosti) 

Zdroj Jednotka 

Dosažení 
vzd�lávacích 
cíl� 

Dosažená kvalifikace Kvalifikace v populaci MIS/Pr�zkum/LF
S 

Po�et a úrove� 

Míra úsp�šnosti % absolvent� 
s požadovanou 
kvalifikací 

Po�et obyvatel s nízkou 
úrovní kvalifikace 

MIS/LFS  

Nár�st 
zam�stnanosti 
ú�astník� 

% ú�astník�, kte�í získají 
práci b�hem kurzu/ 
bezprost�edn� po n�m 

 MIS/Pr�zkum  

Míra 
zam�stnanosti 
ú�astník� 

% absolvent� 
zam�stnaných po 12 
m�sících 

Ro�ní % ú�astník�, kte�í si 
najdou zam�stnání po 
období nezam�stnanosti 

Pr�zkum/LFS  

Úprava obsahu 
vzd�lávání 

% míst nabízených 
v oborech vhodných pro 
r�stové sektory 

% ú�astník� p�ipravených 
pro r�stové sektory 

MIS/Pr�zkum  

Indikátory dopad�      
Popis Indikátory programu  

(vazba na intervenci a 
její efekty) 

Indikátory kontextu  
(vazba na celou cílovou 
skupinu ve�ejnosti) 

Zdroj Jednotka 

Míra p�echodu 
na vyšší úrove� 

% ú�astník�, kte�í 
dokon�ili pokro�ilejší 
kurz, po12 m�sících 

Celkové po�ty 
zam�stnanc� v pokro�ilých 
vzd�lávacích a školicích 
kurzech 

Pr�zkum/LFS  

Míra 
udržitelných 
pracovních míst 

% ú�astník� 
zam�stnaných po 12 
m�sících, kte�í jsou stále 
zam�stnáni po 24 
m�sících 

   

Mzdy Mzdové úrovn� 
ú�astník� 

Mzdové úrovn� 
srovnatelných skupin 

Pr�zkum/LFS Pr�m�rná 
m�sí�ní mzda 

Makroefekty  % žák�, kte�í nedokon�í 
školní docházku 

MIS  

  Úrove� gramotnosti (�tení, 
po�ty) 

Pr�zkum  

  P�ístup k ICT a jejich 
využití 

Pr�zkum  

  Úrove� motivace, 
sebev�domí, sebed�v�ry 

Pr�zkum  

  Míra aktivnosti ú�astník� Pr�zkum/LFS  
  Úplná zm�na zam�stnání LFS/AES  
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  Celková míra 
zam�stnanosti 

LFS/AES  

  Celková míra 
nezam�stnanosti 

LFS/AES  

  Strukturální zm�ny 
v profesi a odv�tví 

LFS/AES  

  Celkové % zam�stnanosti 
mládeže 

LFS/ data o 
nezam�stnanosti 

 

  V�k a délka zam�stnání LFS/ data o 
nezam�stnanosti 

 

  Produktivita práce Národní finan�ní 
statistiky 

 

  Zm�na HDP  Národní finan�ní 
statistiky 

 

  Investi�ní výdaje na 
vzd�lávání a školení 

Národní finan�ní 
statistiky 

 

  Rozdíl ve mzdách 
znevýhod-n�ných a jiných 
skupin 

Národní finan�ní 
statistiky 

 

  Výdaje na ICT  Národní finan�ní 
statistiky 

 

  Zm�na bydlišt� (st�hování 
mezi státy/ oblastmi) 

Národní statistiky  

  P�echody mezi 
zam�stnaností, 
nezam�stnaností a jinými 
aktivitami 

Pr�zkum/LFS  

  Rozdíl v nezam�stnanosti 
znevýhodn�ných skupin 
oproti jiným skupinám 

Pr�zkum/LFS  

  Mezery v kvalifikaci 
znevýhodn�ných skupin 

Pr�zkum/LFS  

     
 
Osv�d�ená praxe 
 
Pro vytvo�ení kvalitních indikátor� jsou nezbytná do�asná data sloužící k pozorování osob 
v �ase. Podle složitosti a r�znorodosti programu si musí orgány, které za n�j zodpovídají, 
vybrat mezi vy�erpávající kvantifikací zpracovanou provozovateli služeb a kvantifikací 
založenou na pr�zkumech.  
 
V�tšina evaluací intervencí v oblasti vzd�lávání a školení využívá �adu metod, jak vyplývá 
z p�íkladu evaluace programu ESF v oblasti Cíle 3 v Británii (1994-99) v ráme�ku 5. N�které 
uvažované intervence spadaly do politiky aktivního trhu práce, podobné metody však lze 
také využít pro intervence do po�áte�ního vzd�lávání a školení a celoživotního u�ení, kde 
jsou opat�ení orientována na socioekonomický rozvoj. 
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Ráme�ek 5: Evaluace programu ESF Cíle 3 v Británii (1994-99) 
Metodika Hlavní záv�ry 
Data z formulá�e žádosti o projekt  
a záv�re�né žádosti o platbu: po�ty  
a charakteristiky p�íjemc�, p�edpokládané výsledky, typ 
poskytnuté podpory, výsledky p�i ukon�ení kurz�. 
Šet�ení mezi absolventy kurz�: šet�ení u jednotlivých 
p�íjemc� v intervalu 6 m�síc�. V období 1994-1999. 
Kvalitativní studie realizace projekt�: studie projekt� 12 
O3 zahrnující rozhovory s pracovníky projekt�, focus 
groups, ú�astníky a nedávnými absolventy kurz�. 
Zam��ení na integraci projekt� a rovné p�íležitosti. 

Evaluace skupiny O3 v Priorit� 4: kvantitativní analýza dat 
ze žádostí z r.1998 v rámci Priority 4 a 12 a kvalitativních 
p�ípadových studií. 
Mezidobá evaluace ESF O3 (1994-1996): analýza dat 
z formulá�� žádostí o záv�re�nou platbu, srovnání 
s vývojem trhu práce, srovnání s cíli JPD, srovnání 
ú�astník� s kontrolní skupinou, šet�ení mezi absolventy a 
ú�astníky, kte�í kurzy nedokon�ili, statistická analýza 
charakteristik ú�astník� a výsledk� (vycházející z 
následných dat). 

Zam��ení JPD pro ESF 94-96: analýza dat z formulá�� 
žádostí o záv�re�nou platbu za r. 1994, formulá�� 
vypln�ných ú�astníky v r. 1994, 5% vzorku  žádostí o 
projekty za r. 1995, kvalitativních rozhovor� se 
sektorovými koordinátory, projektovými manažery a 
jednotlivci – pro posouzení, jak ú�inn� byly projekty O3 
zam��eny na osoby, které m�ly podpo�it. 

Evaluace projekt� pro odborné vzd�lávání a poradenství v 
rámci ESF: kvalitativní studie dat z žádostí o záv�re�nou 
platbu za r.1994 a kvantitativní šet�ení mezi pracovníky 
zapojenými do žádostí o prost�edky ESF a realizace 
projekt�. 

Následný pr�zkum projekt� ESF: 172 návšt�v projekt� a 
218 rozhovor� za ú�elem zjišt�ní, zda by projekty byly 
realizovány  
i bez podpory z ESF, efekt� dosažení cílových hodnot, 
typ� nabízených kurz�, kvality školení, dopadu na 
p�íjemce. 

� Pozitivní výsledky byly v zásad� v souladu 
s p�edpoklady stanovenými v O3 JPD. Minimáln� 
120.000 osob však bylo po ukon�ení projektu stále 
bez zam�stnání – 133.000 osob našlo práci v dob� 
absolvování vzd�lávání/ školení v r. 1997 (což 
p�edstavuje 30% všech známých výsledk�). 170.000 
osob pokra�ovalo v dalším vzd�lávání/ školení. 

� Ú�ast byla celkov� nižší, než se p�edpokládalo, 
v d�sledku opožd�ného za�átku programu a chyb  
v prognóze, p�estože po�ty p�íjemc� byly pro léta 94-
96 podhodnoceny. 

� Regionalizace p�inesla zlepšení v administraci 
programu a v�tší zam��ení na regionální/místní 
pot�eby. 

� (1997) V�tšina projekt� O3 nabízela integrované 
soubory subprojekt�. 

� Integrované projekty jsou sice nákladn�jší než 
neintegrované, ale m�ly lepší výsledky, zejména 
pokud jde o kvalifikaci. Zaznamenaly také vyšší míru 
spokojenosti a nižší procento ú�astník�, kte�í kurzy 
nedokon�ili. 

� Znevýhodn�ní ú�astníci nem�li k integrovaným 
projekt�m snazší p�ístup (zde se informace r�zní), 
když však p�ístup získali, m�ly na n� projekty v�tší 
pozitivní dopad.  

� Integrované projekty vykazovaly vyšší míru 
spokojenosti a nižší procento ú�astník�, kte�í kurzy 
nedokon�ili. 

� Asi 25% ú�astník�, kte�í si našli zam�stnání, by to bez 
O3 nedokázali. 

� Muži, p�edevším starší 25 let, získali nejvíce ve 
smyslu zlepšení pracovní perspektivy (odhad mrtvé 
váhy).  

� P�íjemci uvád�li dosti vysokou míru spokojenosti  
s projekty O3. 

� Asi 2/3 osob, které získaly práci, prohlásily, že 
projekty byly užite�né a pomohly jim p�i hledání práce. 

� T�i z p�ti osob nedokázaly získat kvalifikaci (tento 
výsledek �áste�n� ovlivnil zp�sob záznamu 
kvalifikací). Osoby, které kvalifikaci získaly, dosáhly 
pom�rn� nízké úrovn�. 

� Pom�rn� vysoké procento p�íjemc� p�ešlo do 
pracovního pom�ru na dobu neur�itou nebo ur�itou. 

� Vyšší procento p�íjemc� nachází práci do 6 m�síc� po 
opušt�ní O3 

� T�lesn� postižení, osoby po výkonu trestu  
a dlouhodob� nezam�stnaní mají 6 m�síc� po 
ukon�ení projektu nejnižší míru zam�stnanosti. Pokud 
jde o pozitivní výsledky, jsou na tom nejh��. 

� Absolventi O3 p�echázejí do mén� stabilních forem 
zam�stnání než zam�stnanci celkem: nap�. h��e 
placené, do�asné, na �áste�ný úvazek. 

� Pracovní praxe a podpora p�i hledání zam�stnání 
m�ly z�ejm� nejv�tší dopad na návrat lidí do práce. 
Nejd�ležit�jší je vytvo�it ú�inné vazby se 
zam�stnavateli. 

� Administrativní rámec: n�kte�í respondenti se 
domnívali, že administrativní rozd�lení priority 1 a 2 
není výhodné, nelze slou�it prost�edky, zajistit soulad 
harmonogramu s jinými zdroji financování, financování 
z ro�ních rozpo�t� p�edstavuje problém pro projekty 
podporující osoby s dlouhodobými pot�ebami. 

� Ú�astníci školení v informa�ních technologiích nem�li 
dobré vyhlídky na nalezení práce. 

� Mzdové dotace mají pozitivní dopady, ale nabízí je jen 
málo projekt�. 

 

 
Zdroj: Department for Education and Skills, (1999), Pathways to Employment: The Final Evaluation of ESF Objective 
Three in Britain (1994-99) 
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Pro zajišt�ní dobrých evalua�ních informací je pravd�podobn� nejd�ležit�jší získat 
informace od ú�astník� b�hem kurz� a po jejich ukon�ení. Ráme�ek 6 obsahuje navrhovaný 
postup pro sb�r dat.  
 

Ráme�ek 6: Školení a pr�zkumy: návrh systému pro sb�r dat 
Systém pro sb�r informací spo�ívá v tom, že jsou ú�astníci na za�átku kurzu požádáni o vypln�ní dotazníku. 
Dotazník je možno za�adit do procedury registrace. M�l by obsahovat všechny relevantní otázky týkající se 
praxe ú�astníka, kvalifikace ale p�edevším jeho motivace a o�ekávání. Tyto prom�nné mají zásadní význam pro 
hodnocení kurzu a pro dosažení cíl� ú�astník�.  
Ú�astníci musí po ukon�ení kurzu vyplnit další dotazník. Odpovídají v n�m na otázky týkající se vlastního kurzu, 
i když se takto získané informace z�ejm� nemají velkou hodnotu, protože je ovliv�uje spokojenost s dob�e 
probíhajícím kurzem nebo zklamání z neúsp�šného kurzu. Jestliže kurz kon�í získáním kvalifikace, je vhodné 
dotazníky rozdat p�ed záv�re�nou zkouškou. Je d�ležité zjistit, zda se o�ekávání respondent� nezm�nila. 
Ve t�etí fázi šet�ení 6 až 24 m�síc� po ukon�ení vzd�lávacího kurzu je možno kvantifikovat indikátory dopadu, 
pokud možno na základ� vzorku p�edchozích ú�astník�. 
Protože jde o longitudinální šet�ení, výrazn�jší náklady vzniknou až ve t�etí fázi. Nejvhodn�jší je využít 
p�ítomnost respondent� na zahájení a ukon�ení vzd�lávacího kurzu. Dotazy na jejich názory mají smysl, 
protože odpov�di jsou bezprost�ední a dotazované osoby nemají �as odpov�di racionalizovat. 
Zdroj: MEANS Collection, 1999, Volume 2 

 
Hlavní indikátory jsou obvykle vhodné pro srovnání r�zných intervencí a program�. Umož�ují 
také srovnání a shrnutí v evropském m��ítku. P�íklady uvádíme v ráme�ku 7.  
 

Ráme�ek 7: Srovnávací indikátory na evropské úrovni 

Úrove� Hlavní indikátory 

Zdroje Míra reálných výdaj� z disponibilních prost�edk� (% p�id�leného 
rozpo�tu) 

Výstupy Po�et p�ímo financovaných vzd�lávacích kurz� (1) (z toho ženy) 
 Míra úsp�šnosti p�i zapojování zp�sobilé skupiny ve�ejnosti (2), 
 Hodiny služeb a školení, které respondenti obdrželi (z toho ženy)(3) 
Výsledky % ú�astník� z prioritní skupiny ve�ejnosti (nap�. nezam�stnaná mládež) 
Dopady Míra respondent�, kte�í získali udržitelná pracovní místa (4) (% 

respondent� zam�stnaných po 12 m�sících, z toho % žen) 
 Míra za�azení do vyšší sociální skupiny (% respondent�, jejichž sociální 

situace je po 12 m�sících lepší, z toho. % žen) 
(1) Po�et ú�astník�, kte�í zahájili nebo dokon�ili vzd�lávací kurz. 
(2) Tento indikátor se také nazývá „míra pokrytí“ a má ukázat, zda m�lo školení pro �ešený problém význam 
nebo ne. M��í se nap�. procento osob, které byly na za�átku roku dlouhodob� nezam�stnané a absolvovali 
b�hem roku školení.  
(3) Objem poskytnutého školení (po�et hodin x ú�astník�) se používá pro posouzení reálného významu 
financovaného školení. 
(4) Míra umíst�ní na udržitelných pracovních místech je nej�ast�jším indikátorem pro m��ení úsp�šnosti 
realizovaného školení (i když velmi nedokonalým). Pro srovnávání je nezbytné, aby se kvantitativní data 
vztahovala ke stejnému kalendá�nímu datu. 
Zdroj: MEANS Collection, 1999, Volume 2 
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B05 - AKTIVNÍ POLITIKY TRHU PRÁCE 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 
 
Popis oblasti politiky 
 
Podpora životaschopné zam�stnanosti je významnou složkou politiky soudržnosti EU a  všechny 
strukturální  fondy podporují aktivity v této oblasti. Zam�stnanost je možno podporovat bu� 
p�ímo specifickými politikami trhu práce (jež zahrnují aktivní a pasivní politiky a politiky regulace 
trhu) a/nebo nep�ímo prost�ednictvím politik zam��ených na sociální a ekonomický rozvoj.  
Nap�íklad vzd�lávací �innosti nebo podpora nových podnik� budou mít na zam�stnanost p�ímý 
vliv, zatímco investice do infrastruktury nebo do ochrany životního prost�edí zam�stnanost také 
ovlivní, i když spíše nep�ímo. Trh práce mohou také ovlivnit makroekonomické politiky, jako jsou 
fiskální �i m�nové nebo regula�ní politiky. Všechny aktivity podporované ze strukturálních fond� 
mohou mít ve skute�nosti ur�itý vliv na zam�stnanost, p�estože obvykle nezasahují celou 
populaci. 
 
Podle definic OECD a Eurostatu jsou aktivní politiky trhu práce (active labour market policies, 
ALMP) podmnožinou politik trhu práce, které (i) operují p�ímo na trhu práce a (ii) jsou zam��eny 
na jednotlivce s problémy se zam�stnáním. Pat�í sem: pomoc p�i hledání zam�stnání (ve�ejné 
služby zam�stnanosti), poskytování vzd�lávání a školení (vzd�lávací programy jako školní 
vzd�lávání, vzd�lávání p�i zam�stnání, pracovní praxe),  dotace pro vytvá�ení pracovních míst v 
soukromém sektoru (nap�. dotace pro zam�stnavatele nebo finan�ní pobídky pro nezam�stnané 
�i nov� založené podniky), vytvá�ení do�asných pracovních míst ve ve�ejném sektoru. Tyto 
intervence mohou být zam��eny na osoby, které jsou již zam�stnány a p�izp�sobují se zm�nám 
pracovních podmínek, nebo na nezam�stnané, zejména na specifické cílové skupiny, jako jsou 
ženy, dlouhodob� nezam�stnaní, mládež, osoby s postižením, osoby pot�ebující zvýšit svoji 
zam�stnatelnost. 
 
Evropské zem� na ALMP obvykle vynakládají pom�rn� vysoký podíl ve�ejných zdroj�, mezi 
jednotlivými zem�mi jsou však zna�né rozdíly. Podle OECD (OECD 2002) se v r. 2000 ve�ejné 
výdaje na ALMP vyjád�ené procentem HDP pohybovaly mezi 1,58 % v Nizozemsku a 0,36 % ve 
Spojeném království.  
 
Na implementaci ALMP se podílí zna�ný po�et aktér� a institucí  a v posledních letech se 
význam evropských i místních institucí zvyšuje.  
 
Dlouhodobé cíle boje proti nezam�stnanosti a podpory zam�stnanosti získaly v Evropské unii 
opera�ní obsah díky Evropské strategii zam�stnanosti (EES) z r. 1998 ve form� Sm�rnic pro 
zam�stnanost p�ijatých v souladu s �lánkem 128 Amsterodamské smlouvy. Implementace politik 
aktivního trhu práce, vycházející ze zásad prevence a aktivace a zajiš�ující modernizaci 
ve�ejných služeb zam�stnanosti, podporuje p�edevším každoro�ní monitorovací proces sledující 
dosahování cíl� EES. EES spo�ívá na �ty�ech hlavních pilí�ích: zvyšování zam�stnatelnosti, 
rozvoj podnikání, podpora p�izp�sobivosti podnik� a zam�stnanc� ekonomickým zm�nám  
a posilování rovných p�íležitostí.  V r. 2003 byla EES na základ� mezidobé evaluace za�len�na 
do Lisabonské strategie pro udržitelný ekonomický r�st a plnou zam�stnanost, a to po 
d�kladném p�epracování Sm�rnic pro zam�stnanost, které vedlo k vytvo�ení nové struktury 
vycházející z cíl� plné zam�stnanosti, kvality zam�stnání/práce a soudržnosti realizovaných  
v rámci t�chto 10 priorit: aktivace a prevence, vytvá�ení pracovních míst a podnikání, 
adaptabilita a mobilita, lidský kapitál a celoživotní u�ení, nabídka pracovních sil a aktivní stá�í, 
rovnost muž� a žen, integrace znevýhodn�ných osob, vhodné pracovní podmínky, 
nedeklarovaná práce a regionální disparity. 
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Cílem strategie EES je reagovat na proces strukturálních zm�n, jimž evropská ekonomika �elí  
již 20 let, zejména po vytvo�ení m�nové unie, souborem strukturálních politik trhu práce 
podporujících vytvá�ení životaschopné zam�stnanosti. Vzhledem k tomu, že problémy se 
zam�stnaností mají plošnou povahu a pronikají do všech oblastí, a k široké škále politik, jež 
mohou ovlivnit nabídku pracovních sil a poptávku po nich, nep�edstavují politiky obsažené 
v EES a jejích pilí�ích jen ALMP, ale jde o v�tší soubor politik, které mohou mít významný vliv na 
výkon trh� práce, nap�.: fiskální politiky, sociální politiky a politiky zam��ené na zakládání 
nových podnik�. 
 
V programovacím období 2000-2006 jsou s EES úzce propojeny strukturální fondy a p�edevším 
Evropský sociální fond jako významný zdroj pomáhající �lenským stát�m zdokonalit jejich 
politické p�ístupy. V ráme�ku 1 je uveden p�íklad role ESF p�i implementaci ALMP v Itálii  
a p�ehled opat�ení italského CSF pro regiony Cíle 3. 
 
Sou�asn� s procesem zvyšování intervence evropských institucí probíhá ve všech evropských 
zemích v oblasti politik zam�stnanosti decentraliza�ní proces. Místní úrove� je považována za 
nejvhodn�jší úrove� pro intervence p�edevším v oblasti služeb zam�stnanosti a vzd�lávání díky 
její blízkosti k místním trh�m práce, které se mohou z hlediska pot�eb a možností velmi lišit. 
 
V�tšina zemí si navíc uv�domila význam role sociálních partner� p�i prosazování a podpo�e 
politik zam�stnanosti na místní úrovni.  
 
EES proto vyžaduje, aby �lenské státy aktivn� zapojovaly orgány místní správy a sociální 
partnery do implementace národních ak�ních plán� (NAP) a v poslední dob� podporuje 
zpracování regionálních ak�ních plán� (RAP) a místních ak�ních plán� (LAP), které by také 
m�ly uvád�t, jak strukturální fondy podporují strategii zam�stnanosti na národní/regionální  
a místní úrovni. 
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 Ráme�ek 1: Vazby mezi ESF a ALMP  v Itálii: Osy a opat�ení ESF v italském CSF 

 OSA  A 
Rozvoj a podpora politik aktivního trhu práce zam��ených na boj proti nezam�stnanosti a její prevenci, p�edcházení 
dlouhodobé nezam�stnanosti, usnadn�ní návratu dlouhodob� nezam�stnaných na trh práce a udržení na trhu práce 
mládeže a osob, které se na n�j navrátily. 
Opat�ení A1 – Organizace ve�ejných služeb zam�stnanosti  
Opat�ení A2 – Vstup a návrat mládeže a dosp�lých na trh práce na základ� preventivního p�ístupu 
Opat�ení A3 – Vstup a návrat na trh práce muž� a žen, kte�í ho opustili na více než 6 nebo 12 m�síc�   
OSA B 
Podpora rovných p�íležitostí pro všechny v p�ístupu na trh práce se zvláštním d�razem na znevýhodn�né skupiny. 
Opat�ení B1 – Vstup a návrat znevýhodn�ných skupin na trh práce  
OSA C 
Podpora a zlepšování vzd�lávacího, školicího a poradenského systému pro usnadn�ní participace, podporu mobility 
v zam�stnání a udržení zam�stnatelnosti pracovních sil. 
Opat�ení C1 – Zlepšení školicího systému 
Opat�ení C2 – Prevence p�ed�asného ukon�ení vzd�lávání  a školení  
Opat�ení C3 – St�edoškolské vzd�lávání  
Opat�ení C4 – Další vzd�lávání a celoživotní u�ení 
OSA D  
Podpora kvalifikovaných pracovních sil, inovací a adaptibility ve struktu�e pracovních sil, podpora kultury podnikání, 
všeobecných podmínek usnad�ujících vytvá�ení pracovních míst a investic do v�dy a techniky. 
Opat�ení D1 – Rozvoj dalšího vzd�lávání, zvyšování pružnosti trhu práce a konkurenceschopnosti podnik� 
(zejména MSP)  
Opat�ení D2 – Zvyšování dovedností a kompetencí ve ve�ejné správ� 
Opat�ení D3 – Rozvoj a posilování podnikání s d�razem na nové oblasti zam�stnání 
Opat�ení D4 – Zvyšování kompetencí lidských zdroj� v oblasti výzkumu a vývoje 
OSA E 
Speciální opat�ení pro zvýšení zastoupení žen na trhu práce se z�etelem ke kariérnímu r�stu a p�ístupu k novým 
pracovním p�íležitostem a s d�razem na podnikatelské aktivity za ú�elem omezování vertikální a horizontální 
segregace. 
Opat�ení E1 – Podpora ú�asti žen na trhu práce 
 
 Zdroj: Rámec podpory Spole�enství, Cíl 3, 2000-2006, Itálie 
 

 
Možné p�ístupy, metody a nástroje evaluace  
 
D�íve, než se za�neme zabývat p�ístupy k evaluaci ALMP, musíme si uv�domit rozdíl mezi 
evaluací a monitorováním. Monitorování porovnává hrubé výsledky politiky se souborem cíl�  
a cílových hodnot. P�estože m�že poskytnout informace o mí�e pln�ní ur�ité politiky a/nebo 
programu, nevysv�tluje, pro� a jak k danému vývoji došlo. Evaluace díky svému zam��ení na 
tvorbu a implementaci politiky a na její výsledky a dopady m�že tv�rc�m politiky pomoci zjistit 
ú�innost programu, a co je d�ležit�jší, p�í�iny jeho úsp�chu nebo neúsp�chu. Toto rozlišení má 
zna�ný význam vzhledem k rozdílným tradicím evaluace ALMP v USA, Kanad� a Evrop�. USA 
a Kanada mají v evaluaci ALMP dlouhodobou tradici, zatímco v Evrop� m�la evaluace t�chto 
program� donedávna spíše charakter monitoringu. Tato situace se za�ala m�nit s p�echodem 
k d�kladn�jší evaluaci program�, p�edevším v zemích jako je Velká Británie a Švédsko. 
 
Existují r�zné postupy a metody evaluace ALMP podložené zna�ným množstvím teoretických  
a empirických prací, zpracovaných p�edevším ekonomy zam��ených na trh práce. Týkají se 
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kvantitativní evaluace �istých dopad� ALMP na zam�stnanost a/nebo p�íjmy ú�astník�. 
V posledních letech byly vytvo�eny nové ekonometrické nástroje a p�ístupy k evaluaci dopad� 
sledující širší vlivy na osoby, jež do program� zapojeny nebyly, a na fungování trh� práce 
obecn�, založené p�evážn� na pracích nositele Nobelovy ceny za ekonomiku J.J. Heckmana.  
 
Eevaluace ALMP obvykle využívají postupy shora dol� porovnávající konkrétní cíle a náklady 
programu s jeho m��itelnými výsledky v oblasti nár�stu zam�stnanosti (zejména v Evrop�) 
a/nebo výnos� (zejména v USA). Donedávna nebylo v�nováno mnoho pozornosti významným 
aspekt�m tvorby a implementace politiky a jejich vazbám na výsledky politiky (viz Fay, 1996; 
Schmidt a kol. 1996  a Heckman a kol., 1999).  
 
Evaluace ALMP tedy zanedbávaly synergické efekty a pobídky vznikající díky interakci r�zných 
politik a také úhrnný dopad politik na chování relevantních aktér� v cílových oblastech. Toto 
opomenutí lze �áste�n� vysv�tlit neuspokojivými výsledky v�tšiny evaluací dopadu ALMP, které 
rozhodn� neusnad�ují komparativní evalua�ní výzkum zahrnující více zemí. Schmidt a kol. 
(1996) se domnívá, že by evaluace ALMP m�ly uvažovat širší institucionální rámec, v n�mž tyto 
politiky operují a který zahrnuje politické, organiza�ní a pobídkové režimy.  
 
Evaluaci ALMP (i jiných politik) znesnad�uje také ta skute�nost, že jsou tyto politiky obvykle  
v pohybu, takže tém�� nikdy není hodnocen stabilní soubor ALMP. Jak zd�raz�uje John Martin, 
orgány ve�ejné správy �asto pr�b�žn� m�ní obsah program�, což „vede k rozši�ování program�, 
z nichž se mnohé p�ekrývají, vzájemn� se ruší, mají nákladnou administraci a jsou nepr�hledné  
pro podniky a nezam�stnané, jimž mají pomáhat. ” 
 
V�tšina evaluací ALMP je navíc obvykle zam��ena na krátkodobé výsledky patrné nap�. b�hem 
1-2 let a nev�nuje p�íliš pozornosti dlouhodob�jším efekt�m. P�i tomto zam��ení není možné 
zachytit sociální efekty t�chto intervencí. Evaluace ALMP, jak jsme již uvedli, také obvykle 
definují výsledky se z�etelem k jejich dopadu na budoucí zisky a/nebo perspektivy 
zam�stnanosti ú�astník� a nekladou dostate�ný d�raz na nep�ímé a/nebo jiné sociální p�ínosy, 
jako je omezení kriminality, zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, omezení zneužívání drog 
atd.  
 
Dalším problémem je z�ejm� rozsah t�chto intervencí na trhu práce. Sou�asná literatura 
neobsahuje jasné stanovisko ke kompromis�m mezi mírou pokrytí populace (objemem ú�asti)  
a souvisícími náklady. 
 
V literatu�e o evaluaci ALMP z�ejm� nejvíce chybí p�ístup k evaluaci intervencí podle konkrétní 
situace (p�estože se již za�íná objevovat). Bylo by užite�né, kdyby tato literatura vysv�tlovala, 
jaké typy intervencí (nebo jejich kombinací) jsou nejvhodn�jší pro jednotlivé skupiny a za jakých 
okolností.  Ráme�ek 2, jehož obsah vychází ze záv�r� sou�asné evalua�ní literatury, obsahuje 
n�kolik intervencí na trhu práce s uvedením skupin, jimž pravd�podobn� prosp�jí nebo 
neprosp�jí.    
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Ráme�ek 2: Záv�ry evalua�ní literatury  
Program Komu z�ejm� pomáhá Komu z�ejm� nepomáhá Všeobecné záv�ry 
Oficiální školní 
vzd�lávání 

Ženy vracející se na trh 
práce 

Mladí muži a starší 
pracovníci s nízkým 
základním vzd�láním 

Je d�ležité, aby kurzy m�ly pro trh 
práce velký význam a aby je 
zam�stnavatelé považovali za 
velmi kvalitní. M�ly by vést ke 
kvalifikaci, kterou zam�stnavatelé 
uznávají a oce�ují. 
Programy by m�ly být pom�rn� 
malé. 

Vzd�lávání a 
školení p�i 
zam�stnání 

Ženy vracející se na trh 
práce, matky 
samoživitelky 

Mladí muži  Musí p�esn� vyhovovat pot�ebám 
trhu práce. Je nutno vytvo�it silné 
vazby s místními zam�stnavateli, 
to však zvyšuje riziko dislokace. 

Pomoc p�i hledání 
zam�stnání (kluby 
práce, individuální 
konzultace atd.) 
z toho 
finan�ní výpomoc 
umož�ující návrat 
do zam�stnání 

V�tšina 
nezam�stnaných ale 
p�edevším ženy  
a samoživitelky/ 
samoživitelé 
 
V�tšina dosp�lých 
nezam�stnaných 

 Musí ho dopl�ovat intenzivní 
monitoring chování 
nezam�stnaných p�i hledání práce 
a zavád�ní práce na zkoušku. 
 
Vyžaduje d�kladný monitoring  
a kontrolu p�íjemc� i jejich 
bývalých zam�stnavatel� 

Speciální opat�ení 
pro mládež 
(školení, dotování 
zam�stnanosti, 
opat�ení pro 
vytvá�ení p�ímých 
pracovních míst) 

 Znevýhodn�ná mládež Ú�inné programy musí zahrnovat 
vhodnou a integrovanou 
kombinaci 
vzd�lávání, pracovních 
dovedností, kurz� p�i zam�stnání 
a podp�rných služeb pro mladé 
lidi a jejich rodiny. 
Nejú�inn�jší pravd�podobn� 
budou v�asné a trvalé intervence. 
Je nutno se zabývat špatným 
p�ístupem mládeže k práci. M�že 
se osv�d�it pomoc dosp�lých 
instruktor�. 

Dotace pro 
zam�stnanost 
 
z toho: 
Podpora 
nezam�stnaných 
zakládajících 
podniky 

Dlouhodob� 
nezam�stnaní, 
ženy vracející se na trh 
práce 
 
Muži (do 40 let 
s relativn� dobrým 
vzd�láním) 

 Vyžaduje p�esné zam��ení a 
p�im��ené kontroly pro 
maximalizaci �isté zam�stnanosti, 
problém m�že zp�sobit získávání 
zam�stnavatel�. 
Jde jen o práci pro malou 
podmnožinu populace. 
 

Vytvá�ení p�ímých 
pracovních míst 

 V�tšina nezam�stnaných 
dosp�lých a mládeže 

Obvykle zajistí jen málo 
dlouhodobých p�ínos� a zásada 
adicionality obvykle vede 
k vytvá�ení nekvalifikovaných a 
marginálních pracovních míst. 

Zdroj: Martin, J. P., Grubb, D., (2001), What works and for whom:  A Review of OECD countries’ experiences with 
active labour market policies, OECD Working Paper 2001:14, September 2001 
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Evaluace ex ante  
Evaluace ex ante ALMP je obvykle spojena s ur�itými problémy p�i stanovení prom�nných pro 
výsledky program� a rozlišení mezi mnoha cíli.   
 
P�i evaluaci ex ante možných efekt� ALMP je užite�né zvážit: 
 

- zda byly posouzeny pot�eby/problémy, které má politika �ešit (tj. zda byla provedena 
analýza trhu práce, v n�mž bude politika operovat), 

- zda plánované intervence mohou (podle dostupných teoretických model�) p�isp�t 
k �ešení problém�/ pot�eb (místního) trhu práce, 

- jaké jsou p�edpokládané p�ímé a nep�ímé, pozitivní a negativní efekty politiky a její 
p�edpokládané náklady. 

 
Teoretické zd�vodn�ní uplatn�ní ALMP vychází z argument� spravedlnosti a efektivnosti. 
Spravedlnost a p�erozd�lování jsou d�vodem pro zam��ení t�chto politik na nejvíce 
znevýhodn�né skupiny na trhu práce, protože nezam�stnanost z�ejm� pat�í k nejzávažn�jším 
p�í�inám chudoby v Evrop�. Argumenty efektivnosti souvisí s kvantitativní i kvalitativní mobilizací 
nabídky pracovních sil, která m�že zlepšit fungování trhu práce a zvýšit produktivitu, aniž by 
zvyšovala tlaky na mzdy.  
 
Tyto politiky jsou však nákladné a mohou vést k k rozm�ln�ní podpory a negativním vliv�m, jež 
mohou snížit jejich ú�innost p�i zvyšování výkonu trh� práce. Z ekonomických teorií a výsledk� 
evaluace dopadu vyplývá, že v p�ípad� ALMP mohou být relevantní efekty mrtvé váhy, 
substituce a dislokace. Sou�asná evalua�ní literatura dokazuje, že tyto efekty jsou tím nižší, �ím 
více je ALMP zam��ena na nejvíce znevýhodn�né pracovní síly. 
 
Podle odborné literatury m�že mít ALMP další nep�ímé efekty: (i) neaktivní osoby mohou být 
p�ivedeny k zapojení do trhu práce, takže zvýšení zam�stnanosti v d�sledku ALMP nemusí vést 
ke snížení nezam�stnanosti; (ii) intenzita hledání zam�stnání se m�že b�hem ú�asti 
v programech snížit (zejména pokud jde o vzd�lávací kurzy nebo do�asné práce ve ve�ejném 
sektoru) a (iii) mohou vzr�st tlaky na mzdy, pokud jsou tato pat�ení zam��ena na snižování 
náklad� spojených s nezam�stnaností. 
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Ráme�ek 3 obsahuje p�ehled pozitivních a negativních efekt� r�zných typ� ALMP.  

 Ráme�ek 3: P�edpokládané efekty ALMP  

Program trhu 
práce 

P�edpokládané pozitivní 
efekty 

P�edpokládané negativní 
efekty 

N�které evalua�ní otázky 

Poradenství/ 
pomoc p�i 
hledání 
zam�stnání 

1. Pomáhá omezit 
délku 
nezam�stnanosti 

2. M�že pomoci zlepšit 
pozici  
nezam�stnaných 
v��i zam�stnaným 

3. M�že zvýšit 
„ú�innou“ nabídku 
pracovních sil 

 

1. Ztráty zp�sobené 
mrtvou vahou 

2. M�že vést k dislokaci 
dlouhodob�jších 
nezam�stnaných, 
pokud je pomoc 
nabídnuta osobám 
nezam�stnaným krátce 

 

1. V jakém bod� trvání 
nezam�stnanosti by m�ly být 
intenzivní poradenské služby 
nabídnuty?  

2. Jak �asto je t�eba prov��ovat 
intenzitu hledání zam�stnání 
a jeho dostupnost? 

 

Oficiální 
(školské) 
vzd�lávání 

1. Zvyšuje schopnost 
nezam�stnaných 
vyrovnat se s požadavky 
volných pracovních míst 

2. Nár�st „ú�inné“ nabídky 
pracovních sil 

1. Ztráty zp�sobené 
mrtvou vahou 

2. M�že vést k dislokaci 
(ostatních ú�astník� 
školicích program� 
nebo zam�stnaných) 

3. Snížení intenzity 
hledání zam�stnání 
v pr�b�hu školení, 
protože ú�astníci 
obvykle nemají 
kontakty s trhem 
práce.  

       Nákladné 
4. M�že zhoršit pozici  

nezam�stnaných 
omezením náklad� na 
zam�stnanost 

1. Jak p�izp�sobit 
vzd�lávání/školení pot�ebám 
zam�stnavatel� a trhu práce 
, jaký by m�l být obsah 
kurz�? 

2. M�ly by probíhat  
u zam�stnavatele/ ve 
ve�ejných institucích?  Jaká 
je optimální struktura? 

3. Kdy by m�lo být vzd�lávání/ 
školení zahájeno? 

4. Jak by m�lo být dlouhé, aby 
bylo co nejú�inn�jší a bylo 
dlouhodobým p�ínosem, ale 
minimalizovalo „izolující“ 
efekty a oddalování 
možného zam�stnání  
a nevedlo ke ztrátám 
potenciálních p�íjm�? 

5. M�la by být ú�ast 
dobrovolná, tj. m�la by být 
koncipována jako práce na 
zkoušku? 

6. M�ly by být b�hem kurz� 
vypláceny náhrady?  Pokud 
ano, na jaké úrovni? 

Vytvá�ení 
pracovních míst 
ve ve�ejném 
sektoru 

1. M�že pomoci siln� 
znevýhodn�ným 
skupinám obnovit kontakt 
s trhem práce 

 
 

1. Odliv pracovník� ze 
soukromého sektoru   

2. Stigma 
nezam�stnanosti m�že 
bránit zvýšení 
zam�stnatelnostti 
jednotlivc� 

 
 

1. Jak dlouho by umíst�ní m�lo 
trvat? 

2. Kde by se m�la pracovní 
místa nacházet, aby byla 
minimalizována dislokace? 

3. Jak maximalizovat p�ínosy 
t�chto prací, p�estože 
obvykle generují jen 
marginální produkty? 
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3. Princip adicionality 
m�že vést k vytvá�ení 
míst, která by jinak 
nevznikla, ale tato 
místa mohou mít jen 
marginální p�ínosy     

4. M�že zhoršit pozici  
nezam�stnaných 
omezením náklad� na 
zam�stnanost 

 

4. Jakou míru kompenzace je 
t�eba nabídnout?  M�la by 
vycházet z p�edchozí mzdy, 
tržní mzdy, pr�m�rné mzdy? 

 

Dotace na 
podporu 
zam�stnanosti 

1. M�že vést k trvalé 
zam�stnanosti, protože 
ú�astník�m pomáhá  
rozvinout dovednosti 
pot�ebné pro práci 

2. M�že vytvá�et obrat na 
trhu práce a pomoci 
omezit výhody 
zam�stnaných oproti 
nezam�stnaným 

3. M�že zvýšit nabídku 
pracovních sil tím, že 
ú�astník�m pomáhá 
udržet kontakt s trhem 
práce, což vede k nižším 
tlak�m na mzdy na ur�ité 
úrovni agregované 
poptávky 

4. Protože je ú�ast 
dobrovolná, lze ji využít 
jako práci na zkoušku  

1. Ztráty zp�sobené 
mrtvou vahou, efekty 
substituce a dislokace  

2. M�že zvýšit tlaky na 
mzdy (platí pro 
všechny programy) 
snižováním náklad� 
osob na zam�stnanost 
(pomocí vnit�ních 
mzdových 
mechanism�) 

 

1. Kdo by m�l získat dotace 
(zam�stnanec nebo 
zam�stnavatel)? 

2. Jak dlouho je t�eba dotace 
vyplácet? 

3. Jak by m�ly být vypláceny 
(jednorázov� nebo ve 
splátkách)? 

4. M�lo by pracovní místo 
zahrnovat ú�ast v kurzech? 

5. Jaká je optimální  velikost 
programu? 

6. V jakém bod� trvání 
nezam�stnanosti by m�ly být 
dotace nabídnuty? (platí pro 
všechny programy) 

7. Jak získat prost�edky na 
dotace? (platí pro všechny 
programy) 

 

Podpora 
nezam�stnaných 
p�i zakládání 
podnik� 

1. Pomáhá posilovat 
podnikatelského ducha 

2. M�že posílit konkurenci 
na trhu produkt� 

 
 

1. Ztráty zp�sobené 
mrtvou vahou 

2. M�že vést k dislokaci 
nedotovaných podnik� 

 

1. Jaká podpora – nap�. 
finan�ní, technická – by m�la 
být poskytnuta osobám 
zakládajícím podnik? 

2. Jak dlouho by m�la být 
poskytována? 

3. M�la by podpora mít formu 
grantu, dotace p�íjm� atd.?  
Jak to ovliv�uje zavedení 
podniku v r�zných 
pr�myslových oborech? 

 
Zdroj: Fay, 1996 

 
P�i ex ante evaluaci potenciálních náklad� a p�ínos� ALMP je d�ležité uvažovat t�i r�zné úrovn�:  

� individuální úrove�,  
� sociální úrove�,  
� úrove� ve�ejné správy.  
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Program m�že mít na t�chto úrovních r�zné dopady. Studie mikroekonomických dopad� 
v evalua�ní literatu�e analyzují dopad na jednotlivce, zatímco makroekonomické studie se 
zabývají dopady na agregované prom�nné.  Makroekonomické studie také implicitn� zohled�ují 
efekty substituce, dislokace a všechny ostatní nep�ímé ú�inky, které m�že program vyvolat, 
i když v d�sledku program� obvykle vznikají také další vn�jší vlivy (externality), které 
mikroekonomické ani makroekonomické studie nejsou schopny p�ímo zachytit. N�které ALMP 
mohou nap�íklad vést ke snížení kriminality a náklad� na zdravotnictví, které obvykle bývají 
d�sledkem dlouhodobé nezam�stnanosti. 
 
Analýza výnos� a náklad�  by mohla podpo�it ex ante stanovení pravd�podobných zm�n 
v prosperit� a externalitách vyplývajících z program� trhu práce, což m�že pomoci p�i 
rozhodování a návrhu evaluace. Analýza výnos� a náklad� je také metodickým nástrojem pro 
výb�r z alternativních politických �ešení.  
 
Potenciální využití této metodiky však zna�n� omezuje nedostatek dat a informací, p�edevším  
o místních nákladech a p�ínosech program�, a obtížná kvantifikace hodnoty nehmotných 
p�ínos� a externalit. Evalua�ní literatura proto analýzu výnos� a náklad� p�íliš neuvažuje  
a omezuje se na analýzu p�ínosu program� pro ú�astníky, aniž by tyto p�ínosy p�i�azovala 
k vynaloženým náklad�m. 
 
V ráme�ku 4 je uveden p�ehled náklad� a výnos� ALMP podle uvažované úrovn� agregace. 
Proces evaluace dopad� by m�l v optimálním p�ípad� zahrnovat t�i kroky vycházející z t�chto 
otázek:  
1. Jaké dopady programu na jednotlivce se p�edpokládají? 
2. Jsou dopady dostate�n� velké, aby vedly k �istým sociálním zisk�m?  
3. Bylo dosaženo co nejlepšího výsledku za vynaložené prost�edky?     
 
Evaluace dopadu, které provádí v�tšina zemí OECD, jsou obvykle zam��eny jen na první 
otázku. N�které z nich �áste�n� uvažují také druhou otázku, t�etí se však v�bec nezabývají 
(Fay, 1996). 
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 Ráme�ek 4: P�edpokládané náklady a p�ínosy ALMP na r�zných úrovních 

Úrove� Náklady 
 

P�ínosy 

Jednotlivec Ztráty p�íležitostí ú�astník� b�hem 
programu – hledání zam�stnání je 
omezeno. Ztráty jednotlivc� z r�zných 
skupin se liší, tj. h��e placení pracovníci 
mají nižší ztráty p�íjmu než dislokovaní 
pracovníci na vrcholu pracovní kariéry. 
 
P�ímé náklady na ú�ast v programu, kde 
je to vhodné. 
 

Zvýšení budoucích výd�lk� / 
zam�stnanosti díky ú�asti v programu. 
 

Ve�ejná správa Náklady programu a administrativní 
náklady  
 

Dlouhodob�jší snížení nezam�stnanosti 
vedoucí ke snížení náklad� na program 
a administrativních náklad�. 
 
Snížení závislosti na dávkách  
v nezam�stnanosti a sociální podpo�e. 
 
Výstupy programu. 
 
Zvýšené da�ové výnosy v d�sledku 
zvýšení zam�stnanosti/ p�íjm�.   
 
 

Sociální úrove� K p�ímým náklad�m orgán� ve�ejné 
správy je nutno p�i�íst efekty substituce/ 
dislokace a ztráty z mrtvé váhy.  

Omezená kriminalita (eventuáln� nižší 
náklady na zdravotní pé�i). Lze 
p�edpokládat, že tyto plošné efekty se 
budou u r�zných skupin populace lišit, 
nap�. nižší kriminalita se bude 
pravd�podobn� týkat p�evážn� mládeže.  
  
Ší�ení efekt� programu na 
nezú�astn�né jednotlivce, nap�. kurz 
m�že inspirovat jiné �leny domácnosti 
ke zvýšení kvalifikace, programy pro 
OSV� mohou vést k vytvo�ení 
pracovních  míst pro nezú�astn�né 
osoby atd. 
 
M�že vést k v�tší spolupráci mezi 
r�znými úrovn�mi státní správy a 
samosprávy. 
 

 
Zdroj: Fay, 1996, Hackman et al, 1999 
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Metodické postupy p�i evaluacích ex ante zahrnují sb�r informací o velikosti a struktu�e 
potenciálních cílových skupin, sociální a ekonomické prognózy a simulace.  
 
Mezidobá evaluace (evaluace procesu) 
Mezidobá evaluace neboli evaluace procesu zjiš�uje, jak jsou program nebo politika 
implementovány. Základem mezidobých evaluací je obvykle monitorování, které zajiš�uje 
pot�ebné databáze a indikátory. Indikátory však nejsou dostate�ným výsledkem evaluace, 
protože je nutno uvažovat také kvalitu implementace politiky a charakteristiky procesu výb�ru 
ú�astník�. 
 
Hlavní evalua�ní otázky jsou zam��eny na tato témata: 
 
� využití a dostupnost programu (tj. Jaká je úrove� informovanosti zp�sobilé a potenciáln� 

zp�sobilé populace o programu? Zapojily se zp�sobilé osoby do programu? Kdo se zapojil  
a kdo ne? Ú�astní se programu n�které nezp�sobilé osoby? Byla cílová populace špatn� 
definována nebo byla implementace programu nedostate�n� kontrolována?) 

� implementace programu (tj. Probíhá implementace programu v souladu s cíli? Jsou všechny 
složky programu implementovány odpovídajícím zp�sobem? Kte�í akté�i se podílejí na 
implementaci programu? Probíhá implementace podle harmonogramu a v požadované 
kvalit�?) 

� identifikace odchylek p�i implementaci programu (Co se b�hem implementace zm�nilo? Jsou 
zdroje programu a implementace ve všech geografických oblastech jednotné? Lze 
v jednotlivých lokalitách implementace identifikovat osv�d�enou praxi? Používají se 
mechanismy podporující „laciné“ efekty, tj. je implementace zam��ena na skupiny, které 
nepot�ebují p�íliš velkou podporu, na úkor více znevýhodn�ných osob?)  

� organizace programu (Na kterých hlavních modelech spo�ívá organizace a implementace 
programu? Spolupracují dob�e jednotliví pracovníci/akté�i podílející se na implementaci?) 

� zdroje programu (Jsou lidské a finan�ní zdroje programu dostate�né pro zajišt�ní 
odpovídající úrovn�? Využívají se zdroje programu efektivn� a ú�inn�? Jsou jednotkové 
náklady výsledk� p�im��ené a jsou vyváženy p�ínosy?) 

� zkušenosti ú�astník� s programem (Jak byli ú�astníci do programu zapojeni? Chápou 
ú�astníci povahu programu? Jsou spokojeni s komunikací s pracovníky programu, 
procedurami, poskytovanými službami?) 

 
Evaluaci procesu obvykle provád�jí analytici politik a sociologové na základ� kombinace 
kvantitativních a kvalitativních nástroj�, zahrnujících nap�. monitoring a opera�ní šet�ení 
vycházející z administrativních dat a databází programu, sociální šet�ení pomocí kvantitativního 
pr�zkumu zp�sobilé populace (osob a podnik�), podrobné rozhovory, focus groups, p�ípadové 
studie, dokumentární analýza. V posledních letech je stále více uznávána pot�eba uvažovat 
vazby mezi procesem implementace a výsledky, a proto evaluace ex post v�nují hodnocení 
procesu v�tší pozornost. P�estože evaluace procesu není p�ednostn� zam��ena na výsledky, je 
v tomto smyslu zdrojem cenných informací, protože poskytuje data o zú�astn�ných  
a nezú�astn�ných osobách a subjektech, procesu výb�ru a implementace a o vnímání 
programu ze strany ú�astník�.  
 
V ráme�ku 5 jsou uvedeny dva p�íklady mezidobých evaluací (evaluací procesu) ALMP.  
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Ráme�ek 5: P�íklady mezidobých evaluací (evaluací procesu) ALMP ve Spojeném království 
Využití kvalitativního šet�ení : Nový úd�l pro mládež (New Deal for Young People, NDYP) 
Evaluace tohoto programu byla provedena v r�zných fázích na základ� 6 kvalitativních studií zahrnujících podrobné 
individuální rozhovory a diskuse ve skupinách.  
Analýzy sledovaly tyto cíle: 
1. Sb�r informací o zkušenostech ú�astník� jednotlivých �ástí projektu a jejich hodnocení t�chto �ástí, 
2. zjiš�ování dopadu programu na ambice ú�astník�, zam�stnanost a výsledky vzd�lávání, 
3. identifikace d�vod� pro p�ed�asné opušt�ní programu a/nebo registrace na ú�adu práce, 
4. identifikace možností pro zlepšení organizace a implementace projektu New Deal. 
Využití p�ípadových studií: Nový úd�l pro osoby s postižením (New Deal for Disabled People) 
Evaluace pilotního projektu Nový úd�l pro osoby s postižením byla hodnocena na základ� p�ípadových studií 
zam��ených na vzájemné vazby mezi partnery projektu. Jednotlivé p�ípadové studie obsahovaly výsledky rozhovor� 
s hlavními aktéry z r�zných organizací.  
Zdroj: Purdon S. et al. (2001) 
 
  
Evaluace dopadu (ex post) 
P�i ex post evaluaci dopadu programu se používá široká škála prom�nných, které mohou mít 
r�znou váhu podle charakteristik hodnoceného programu a území, v n�mž je program 
implementován. Evaluace dopadu by m�la p�ihlížet k tomu, že na výsledky program� ALMP mají 
zna�ný vliv tyto aspekty: (i) ekonomické a institucionální podmínky trh� práce, na nichž jsou 
implementovány (je nap�. nutno uvažovat interakce s ostatními intervencemi v cílové oblasti, 
protože mohou ovliv�ovat výsledky), (ii)zp�sob implementace (nap�. míra decentralizace p�i 
navrhování politiky, po�et aktér� zapojených do implementace, variantní �ešení implementace 
atd.), (iii) chování ú�astník� (týkající se zejména jejich rozhodnutí o ú�asti a jejich interakcí 
s implementací politiky).  
 
Celkovým cílem ALMP je zvýšit zam�stnatelnost osob s problémy p�i hledání zam�stnání 
(p�edevším v p�ípad� dotovaného zam�stnání, zajiš�ování do�asných pracovních míst ve 
ve�ejném sektoru a odborném vzd�lávání) a zlepšit fungování trhu práce posilováním vazeb 
mezi nabídkou pracovních sil a poptávkou po nich (prost�ednictvím ve�ejných služeb 
zam�stnanosti). Jak jsme již uvedli v oddíle o evaluaci ex-ante, tyto intervence mohou vyvolat 
pozitivní i negativní vedlejší efekty, které je p�i stanovení �istých dopad� také nutno vyhodnotit.  
 
Ú�inky politiky lze uvažovat na individuální úrovni (evaluace na mikroúrovni) nebo na úhrnné 
úrovni odhadem efekt� politiky na celkovou zam�stnanost, nezam�stnanost a mzdy (evaluace 
na makroúrovni, agregované evaluace).   
 
Hlavní evalua�ní otázkou týkající se dopad� na mikroúrovni je vliv politiky na ú�astníky, tedy 
“Jak se zm�nily jejich výsledky na trhu práce vzhledem k situaci, v níž by se nacházeli p�i 
absenci programu?”. 
 
Hlavní evalua�ní otázky na agregované (makro) úrovni se týkají vlivu politiky na ú�astníky  
a nezú�astn�né osoby a zjiš�ují, zda ke zm�nám v úhrnných prom�nných trhu práce došlo 
výhradn� díky programu.  
 
P�i posuzování dopadu cílených politických nástroj�, jako je ALMP, je nutno rozlišovat mezi 
hrubými a �istými dopady.  
 
Hrubý dopad m��í  výsledky vlivu politiky na situaci ú�astník�, aniž vy uvažoval jiné prom�nné, 
které mohou tyto výsledky ovliv�ovat. Hrubý dopad intervence ALMP m�žeme definovat jako 
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celkový po�et vytvo�ených nebo udržených pracovních míst nebo po�et osob, které absolvují 
vzd�lávací kurzy, poradenské a instruktážní sch�zky atd. a udrží si nebo najdou zam�stnání: 
nap�íklad u dotovaného zam�stnávání lze hrubé výsledky m��it po�tem osob p�ijatých díky 
dotaci do zam�stnání. Sb�r dat o dopadech na hrubou zam�stnanost v praxi provád�jí 
monitorovací systémy. 
 
�istý dopad m��í výsledky, jichž by bez politiky dosaženo nebylo. Pokud jde o ú�astníky 
programu, m�li bychom uvažovat po�et osob, které by nezískaly zam�stnání bez dotace nebo 
osob zapojených do programu, které by si bez školení zam�stnání neudrželi nebo ho nezískaly 
(po ode�tu tzv. efektu mrtvé váhy). Ze skupiny osob, které se do programu nezapojily, bychom 
m�li ode�íst osoby, které ú�astníci programu vyt�snili nebo nahradili (efekty dislokace  
a substituce). 
 
P�i evaluaci �istých dopad� je nutno uvažovat pracovní místa, která by vznikla nebo byla 
zachována i bez intervence (mrtvou váhu) a ode�íst je od hrubých dopad�. Vzhledem 
k r�znorodosti ú�astník� má pro stanovení míry efektu mrtvé váhy velký význam profil ú�astník� 
programu. Nap�íklad kurz pro management nebo vysoce kvalifikované pracovníky se bude 
pravd�podobn� konat i bez interven�ní podpory. D�ležitým faktorem také m�že být velikost 
podniku, protože v�tší podniky obvykle hradí více vzd�lávacích aktivit než MSP.  
 
Musíme také zvážit širší vlivy programu na nezú�astn�né osoby: je nutno zohlednit dislokaci 
pracovník� ze zam�stnání v jiných místech oblasti programu a možnost, že osoby zp�sobilé pro 
pomoc nahradí osoby, které pomoc nezískaly.  
 
K dislokaci m�že nap�íklad dojít u intervencí zam��ených na ur�itou oblast, kde k vytvá�ení nebo 
zachování pracovních míst dochází na úkor míst v jiných �ástech oblasti programu. Dalším 
p�íkladem jsou podniky, které se díky intervenci rozvíjejí a zvyšují po�et zam�stnanc� na úkor 
jiných podnik� v oblasti programu. Jestliže tento efekt není zám�rný, je nutno dislokaci od 
hrubých dopad� ode�íst.  
 
Pokud jsou intervence zam��eny na ur�ité skupiny p�íjemc� (nap�. dlouhodob� nezam�stnané, 
pracující matky, mládež atd.), mohou výslovn� usilovat o substituci p�íjemc� za nezú�astn�né 
osoby, nap�. tím, že p�íjemci s lepším vzd�láním si na trhu práce najdou zam�stnání na úkor 
osob do programu nezapojených. Pokud je substituce výslovným cílem intervence, od hrubých 
dopad� se neode�ítá. Jestliže však intervence nebyla na vytvo�ení tohoto efektu výslovn� 
zam��ena, hodnoty substituce je nutno od hrubého dopadu ode�íst. 
 
Ráme�ek 6 obsahuje p�íklad hrubých a �istých efekt�  
 

Ráme�ek 6:  Vzd�lávací program pro zakládání podnik�: od hrubých k �istým efekt�m  
Vzd�lávací program pro zakládání podnik� vedl k vytvo�ení asi 400 podnik�, z nichž jen 250 bylo aktivních po  
2 letech a v 50 z nich pracoval jen majitel na polovi�ní úvazek. Za p�edpokladu, že by podniky, které z�staly 
v provozu, vytvo�ily 350 pracovních míst navíc (protože cílem intervence bylo vytvo�ení udržitelných pracovních 
míst, byly 2 roky považovány za dostate�ný odstup pro posouzení udržitelnosti), byl by hrubý po�et pracovních míst 
na konci tohoto období 350 (zam�stnanc�) plus 250 (majitel� podnik�), tj. celkem 600 hrubých pracovních míst. 
Protože je však 100 pracovních míst jen na p�l úvazku, po�et vytvo�ených hrubých p�epo�tených pracovních míst 
se rovná  525 FTE (200 + 50 / 2 + 250 + 100 / 2 = 525). 
Pokud je však odhadovaná mrtvá váha 20% a dislokace nezú�astn�ných podnik� v d�sledku 
poskytnutí podpory podnik�m p�íjemc� se odhaduje na 30%, bude �istý efekt intervence 262.5 
�istých p�epo�tených pracovních míst  (FTE) (525 - [525x0.3] - [525x0.2] = 262.5) 
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Na agregované (makro)úrovni  je nutno odhadnout širší ú�inky intervence, nap�. vliv na 
dodavatele podnik� p�íjemc� nebo na nár�st kupní síly podpo�ených jednotlivc�. Je také t�eba 
pokud možno uvažovat interakce mezi trhy práce a ostatními typy trh� (tj. trhy zboží, služeb 
nebo finan�ními trhy) a také trhy vn� geografické oblasti intervence. Kde je to vhodné, musíme 
zohlednit také synergické efekty vznikající mezi intervencemi ALMP a jinými programy. 
 
Jak bylo uvedeno v oddíle o evaluaci ex ante, pozitivní �i negativní dopad intervence nevede 
vždy p�ímo ke zm�nám úhrnné nezam�stnanosti podobného objemu. D�vodem je skute�nost, 
že je nutno uvažovat všechny zm�ny po�tu osob aktivn� hledajících zam�stnání.  Pat�í sem také 
dopad na zvýšení míry aktivity díky novým pracovním p�íležitostem, tzv. efekt p�itažlivosti 
(attraction effect) nebo efekt pracovník� navíc (added worker effect). Nová pracovní místa na 
�áste�ný úvazek mohou získat ženy nebo d�chodci, kte�í p�ed intervencí nebyli registrováni jako 
nezam�stnaní. Nep�ímé efekty ALMP na nabídku pracovních sil mohou také ovlivnit vyjednávání 
o mzdách a jejich r�st.  
 
Další významný vliv na nabídku pracovních sil vykazuje migrace: nové pracovní p�íležitosti 
mohou mít dopad na imigraci (protože se n�kte�í lidé p�est�hují za prací do cílové oblasti) ale  
i na emigraci (snížením po�tu obyvatel, kte�í by jinak cílovou oblast kv�li nedostatku práce 
opustili). V této souvislosti lze za migra�ní efekty považovat n�které vlivy na vzorce dojížd�ní do 
práce, které mohou být dokonce závažn�jší než toky trvalejší migrace, protože nové pracovní 
p�íležitosti mohou p�im�t k dojížd�ní v�tší po�et obyvatel vn� cílové oblasti. �ím je cílová oblast 
menší, tím je pravd�podobn�jší, že nová pracovní místa získají osoby, které p�ed intervencí do 
místní nabídky pracovních sil nespadaly. 
 
Má-li být evaluace vliv� na zam�stnanost p�esná, musí být provedena s dostate�ným �asovým 
odstupem, aby se efekty mohly projevit a evaluace nepracovala s neúplnými informacemi, které 
by mohly p�edpokládané efekty podce�ovat (tj. pln� by nezohlednila efekty, které se projeví 
pozd�ji) a/nebo p�ece�ovat  (tj. opomn�la by, že do�asné efekty mají jen p�echodné trvání). 
 
V�tšina evaluací dopadu ALMP se omezuje na odhad �istých efekt� na ú�astníky a disperzních 
efekt� na nezú�astn�né osoby. Evaluaci úhrnných dopad� na makroekonomické prom�nné do 
zna�né míry omezuje nedostatek dostate�n� kvalitních dat a vhodných bilan�ních model�.  
 
Metody pro odhad �istých dopad� na mikroúrovni 
Provést odhad hrubých dopad� je pom�rn� snadné - obvykle je m��íme p�i monitoringu pomocí 
indikátor� výstup� nebo výsledk�. Odhad �istých dopad� je však mnohem obtížn�jší. Efekty 
mrtvé váhy se obvykle odhadují na základ� srovnání s kontrolní skupinou nezú�astn�ných osob, 
které mají s ú�astníky co nejvíce spole�ných rys�. Definovat srovnávací situaci není snadné, 
protože: 
 
� Ú�ast jednotlivc� v programech ALMP m�že vycházet z rozhodnutí, která jsou zna�n� 

ovlivn�na p�edpokládanými výsledky ú�asti. Nap�íklad u dobrovolných program�, jako je 
školení, se osoby, jež od ú�asti o�ekávají v�tší p�ínosy, s vyšší pravd�podobností 
rozhodnou do programu zapojit, na rozdíl od ob�an� o�ekávajících nižší p�ínosy. Pokud jde 
o ve�ejné služby zam�stnanosti, manaže�i program� mohou dát p�ednost podpo�e v�tšího 
po�tu osob s vyšší pravd�podobností dobrého umíst�ní a nepodporovat osoby, které je 
obtížné umístit. Chceme-li získat nezkreslené odhady �istého dopadu, je v návrhu evaluace 
tento problém podjatého výb�ru nutno zohlednit. Rozhodnutí o ú�asti však nemusí vycházet 
jen ze zjevných prom�nných, které lze p�i evaluaci uvažovat, ale i z prom�nných, které 
viditelné sice nejsou (nap�. motivace nebo inteligence), ale p�esto výsledky programu 
zna�n� ovliv�ují. 
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� P�edpokládané výsledky ALMP mohou být velmi odlišné v jednotlivých cílových skupinách 

(heterogenní p�ínosy) a r�zné mohou být také administrativní podmínky a podmínky trhu 
práce. Je tedy nutno odhadnout distribuci dopad� na populaci, což umožní provedení 
odhadu zkreslení a nep�ímých efekt�. Výsledky evaluací dopadu je velmi obtížné zobecnit. 

 
Pro sestavení srovnávací skupiny existuje mnoho metod spadajících do t�chto t�í skupin: 

a. experimentální metody nebo náhodný výb�r, 
b. kvaziexperimentální metody, 
c. kvalitativní metody. 

 
• V p�ípad� experimentálních metod – náhodného výb�ru se skupina ú�astník� programu 

a kontrolní skupina náhodn� vybere z téže zp�sobilé populace. Teorie náhodného 
výb�ru zaru�uje, že ob� skupiny mají podobné všechny determinanty výsledk�. Jediným 
rozdílem je, že skupina ú�astník� programu je vystavena p�sobení programu a kontrolní 
skupina není. Jedin� u t�chto metod nedochází ke zkreslení výb�ru. Mají však, krom� 
etických otázek, také ur�ité nevýhody: jejich realizace je velmi obtížná a nákladná  
a ur�itý potenciál pro zkreslení p�ece jen mají (nap�. zkreslení náhodným výb�rem, 
kontaminací vzorku nebo zpracování, zkreslení substitucí) a nezohled�ují potenciální 
rozptýlení efekt� na nezú�astn�né osoby. 

• Pro všechny kvaziexperimentální metody je typické sestavení srovnávací skupiny 
z r�zných zdroj� dat, aby se co nejvíce blížila zjišt�ným charakteristikám ú�astník� 
programu.  Lze využít r�zné metody (viz ráme�ek 7). Hlavním problémem t�chto metod 
je, že (i) žádná z nich nezaru�uje úplnou kontrolu rozdíl� v nesledovaných 
charakteristikách, které mohou ovlivnit výsledky (zkreslení výb�rem) a (ii) výsledky 
evaluace �asto nejsou dostate�n� validní, protože jsou do zna�né míry závislé na 
zvolené metod�.  Tyto metody také vyžadují velmi bohaté a pokud možno longitudinální 
databáze, které �asto nejsou k dispozici, a pro korekci zkreslení je nutno používat 
statistické a ekonometrické techniky. P�íklady kvaziexperimentálních metod uvádíme 
v ráme�ku 7. 

• Kvalitativní metody (rozhovory, p�ípadové studie atd.) se používají nej�ast�ji, protože 
jsou velmi jednoduché a evaluátorovi umož�ují odhadnout efekty rozptýlení tak, že zjistí 
názor zam�stnavatel� nebo zam�stnanc� na to, zda by se bez zavedení programu 
chovali stejn�. Validita t�chto odhad� je pon�kud sporná, protože jsou závislé na 
zp�sobu výb�ru vzorku pro šet�ení a na pravdivosti odpov�dí (odpov�di respondent� 
nemusí pln� vyjad�ovat jejich názor). 
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Ráme�ek 7:  P�íklady kvaziexperimentálních metod p�i sestavování experimentálních skupin 
a) Skupina „p�ed a po“ intervenci  
Jde o jednu skupinu zp�sobilých osob, která je použita pro evaluaci p�ed implementací programu a po ní. Mohou být 
také vybrány dv� skupiny ze stejné zp�sobilé populace: jednu sestavíme p�ed implementací programu a druhou po 
ní.  Tato metoda se obvykle používá pro evaluaci pilotních program� nebo národních program� implementovaných 
v konkrétním období. Hlavním nedostatkem této metody je, že je obtížné správn� interpretovat zm�ny, k nimž dojde 
mezi dv�ma body v �ase, a stanovit, zda vznikly v d�sledku programu nebo by k nim došlo i bez n�j.  Další kritický 
bod souvisí s nerovnováhou mezi ob�ma skupinami populace. Výb�r dvou skupin v r�zné dob� p�irozen� vede 
k ovlivn�ní výsledk� r�znými faktory (nap�. r�zné podmínky na trhu práce). K problém�m s interpretací výsledk� 
podle této metody také vede, když je evaluovaný program implementován soub�žn� s jinými programy. 
b) P�erušované �asové �ady 
Tato metoda je zdokonalením metody „p�ed a po“. Vychází z v�tšího po�tu m��ení p�ed intervencí a po ní, jež tvo�í 
�asovou �adu. P�erušení �asové �ady je chápáno jako dopad programu. Informace �asových �ad zajiš�ují vyšší 
validitu výsledk� týkajících se zm�n v �ase. Když je však evaluovaný program zaveden zárove� s jinými podobnými 
programy, i tato metoda ztrácí na spolehlivosti.  
c) Rozlišení rozdíl� 
Tato metoda je založena na srovnávání zm�n, které se postupn� objevují v cílové skupin�, se zm�nami v podobné 
skupin�, která není pro program zp�sobilá. Tento postup je ú�inný, když se ukáže, že vývoj obou populací m�l 
v minulosti až do zavedení programu podobný pr�b�h. Jde o metodu náro�nou na aplikaci, protože je obtížné najít 
skupinu vhodnou pro srovnávání. V praxi se n�kdy místo skupin populace porovnávají výsledky.  
d) Srovnávací skupina jedna ku jedné 
Skupina ú�astník� programu i srovnávací skupina se vyberou z populace až po ukon�ení programu. První zahrnuje 
bývalé ú�astníky a druhá osoby, které se do programu nezapojily. �lenové obou skupin jsou k sob� p�i�azováni na 
základ� podobnosti, což má zajistit co nejv�tší podobnost skupin z hlediska faktor� ovliv�ujících výsledky. 
Nedostatkem této metody je, že mezi ob�ma skupinami vždy z�stanou ur�ité zbytkové rozdíly, což m�že vést ke 
zna�nému zkreslení odhadu. 
e) Statistické modelování existujících dat  
Když máme k dispozici vhodný soubor dat (nap�. administrativních), m�žeme do srovnávacích skupin místo malého 
vzorku zahrnout všechny nezú�astn�né osoby a zjistit rozdíly oproti ú�astník�m na základ� statistických metod.  
P�íkladem je bodové hodnocení tendencí s vážením jádra, Heckman�v model výb�ru a metoda pomocných 
prom�nných. Nevýhodou t�chto metod je, že pro nezkreslený odhad rozdíl� vyžadují podložené p�edpoklady.  
f) Srovnání s p�i�azenou oblastí 
Tato metoda se nej�ast�ji používá pro evaluaci program�, jejichž pilotní implementace p�ed jejich zavedením na 
národní úrovni probíhá v omezeném po�tu geografických oblastí. Experimentální oblasti jsou p�i�azovány k jiným 
oblastem na základ� podobnosti. V obou oblastech se pak po ur�itou dobu monitoruje populace zp�sobilá pro 
podporu z programu a rozdíly jsou považovány za d�sledky programu. Tato metoda je vhodná tam, kde 
p�edpokládáme velký dopad programu, takže jakékoli zjišt�né rozdíly mezi programem a srovnávací skupinou 
m�žeme do zna�né míry p�i�íst programu. 
  
Analýza úhrnného (makro)dopadu ALMP 
Úhrnný dopad ALMP je zvláš� obtížné hodnotit kv�li zna�nému po�tu prom�nných, které mohou 
p�ímo nebo nep�ímo ovlivnit výsledky politiky a kv�li nedostatku vhodných dat. V�tšina evaluací 
makrodopadu hodnotí dopad politik na úhrnnou zam�stnanost a dynamiku mezd pomocí 
ekonometrické analýzy �asových �ad a/nebo celostátních dat.  
 
P�íkladem analýzy �asových �ad jsou studie (nap�. Disney a kol. 1992; Jackman a Lehmann, 
1990; Lehmann, 1993 pro program Restart ve Spojeném království), které hodnotí vlivy ALMP 
na odliv osob ze statutu nezam�stnaných nebo odhadují posuny v Beveridgových k�ivkách 
(vykazujících nep�ímo úm�rné vazby mezi volnými pracovními místy a nezam�stnaností). 
Omezujícím faktorem t�chto studií je nedostatek informací o sm�ru odchodu osob z registru 
nezam�stnaných (bu� do zam�stnání nebo ne�innosti) a u odhadovaných posun� k�ivek je 
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obtížné vyhodnotit roli ALMP p�i posunu (m�že k n�mu dojít jen prostým nár�stem po�tu osob 
zapojených do program� ALMP a nikoli jejich ú�inností p�i vytvá�ení nových pracovních míst). 
 
Pro celostátní odhady je omezením možný endogenní charakter vysv�tlujících prom�nných 
(výdaje na ALMP mohou být podle podmínek na trhu práce ve špatném období vyšší a naopak) 
a potíže p�i zohled�ování všech eventuálních nezávislých prom�nných, které mohou na úhrnné 
úrovni ovlivnit zam�stnanost a/nebo mzdy, takže je obtížné posoudit konkrétní �istý efekt ALMP. 
Další problémy souvisí s kvalitou dat a výb�rem vhodných indikátor� pro uvažované prom�nné. 
Z nedávných prací o celostátních odhadech (Nickell, 1997 a Scarpetta, 1998) vyplynulo, že 
ALMP má na snižování míry nezam�stnanosti a omezování dlouhodobé nezam�stnanosti 
významný vliv.  
 
Odhady vlivu ALMP na mzdy jsou zvlášt� rozporuplné, protože ekonomické teorie p�ipoušt�jí, že 
ALMP m�že mít na dynamiku vývoje mezd protich�dné vlivy. 
 
Panelová data jsou vhodn�jší pro makroevaluace, protože kombinují horizontální data s daty 
�asových �ad.  Odhady, které provedli Bellmann a Jackman (1996) na základ� panelu 17 zemí 
OECD za období 1975-93, vykazují mnohem nižší efekty ALMP na úhrnnou zam�stnanost než 
vlivy vyplývající z evaluací mikroekonomického dopadu. Nižší vlivy byly stanoveny v d�sledku 
zohledn�ní negativních efekt� rozptýlení a interakcí ALMP s jinými politikami pro regulaci trhu 
práce (jako je systém pro stanovení mezd, systém dávek v nezam�stnanosti,  na�ízení pro 
ochranu zam�stnanosti), jež mohou omezit potenciální pozitivní dopad ALMP na trh práce. 
Podle Calmforse (1994) poskytují makroekonomické odhady jednotlivých efekt� ALMP jen 
�áste�né informace o plném dopadu a je velmi obtížné generovat spolehlivé empirické d�kazy  
o všech p�ímých a nep�ímých vlivech ALMP na zú�astn�né i nezú�astn�né osoby. Snaha  
o empirický rozklad obecných vliv� program� ALMP na rovnováhu jsou vzácné a jejich výsledky 
nejsou pr�kazné. Pro zjišt�ní obecných vliv� na rovnováhu je nutno vytvo�it strukturální model 
trhu práce. 
 
Nesmíme však zapomínat, že obecné vlivy na rovnováhu jsou relevantní jen v p�ípad� 
politických opat�ení ve velkém m��ítku.  Jak navíc zd�raznili Kluve a Schmidt (2002), programy 
bez ú�inku na jednotlivé ú�astníky budou také pravd�podobn� mít malé nebo žádné 
(makroekonomické) efekty na obecnou rovnováhu.  Zam��ení evalua�ní literatury na efekty 
individuálního zam��ení je tedy  opodstatn�né. 
 
P�íklady evaluací dopadu 
Pro hloubkovou analýzu �istých dopad� ALMP se používají nejr�zn�jší evalua�ní nástroje. 
N�kolik p�íklad� vybraných ze širokého spektra evalua�ní praxe je uvedeno v ráme�ku 8. 
 
P�i výb�ru vhodné metody je nutno uvažovat tyto d�ležité aspekty:  
 

� typ intervence, jež má být hodnocena,  
� její úrove� a rozsah/objem,  
� dostupnost dat,  
� zdroje pro evaluaci.  
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Ráme�ek 8: P�íklady metod evaluace ex post 
 
Evaluace na mikroúrovni  
Švédsko: Srovnávací skupiny  
Do pr�zkumu byly zapojeny dv� experimentální skupiny zahrnující 4.000 ú�astník� kurz�, kte�í dokon�ili školení v r. 
1992 a  6.000 absolvent� kurz� z r. 1994. Zna�ná �ást ú�astník� byla individuáln� porovnána s kontrolní skupinou, 
která se ve stejné dob� žádného školení neú�astnila. V dob� mezi realizací uvedených dvou kurz� došlo k n�kterým 
zm�nám politiky, takže  bylo také možno provést podrobnou studii t�chto zm�n. 
Analytici pro sledování vazeb mezi školením a výší p�íjmu použili zna�n� složité funkce (zohled�ující prom�nné 
výchozího stavu a chyb). Zjišt�ní analýzy prokázala, že výsledky obou kurz� byly zna�n� odlišné. ´P�íjmy ú�astník� 
z r. 1994 výrazn� p�evyšovaly p�íjmy osob, které se školení neú�astnily, u absolvent� z r. 1992 však žádné výrazné 
výhody zjišt�ny nebyly. Ú�astníci, kte�í vykonávali profesi, pro niž v kurzech získali kvalifikaci, m�li vyšší p�íjmy než 
kontrolní skupina.  
Pro m��ení vlivu na zam�stnanost byla použita regresní analýza. Ze zjišt�ní vyplynulo, že zatímco pro kontrolní 
skupinu bylo v období, kdy se hodnocená skupina ú�astnila kurz�, stále obtížn�jší najít zam�stnání, absolventi kurz� 
po jejich ukon�ení v�tší problémy s hledáním zam�stnání nepoci�ovali. P�estože se tedy jejich pozice, vyjád�eno 
v absolutních hodnotách, nezlepšila, k relativnímu zlepšení došlo.  
Zdroj: Tamás et al (1995), Measuring the effects of Swedish employment training on income and employment , NLMB 
 
Spojené království: Prov��ení náhodného vzorku – program Restart  
Program Restart byl zahájen v r. 1986 a národním programem se stal v r. 1987. Program zahrnoval šestim�sí�ní 
rozhovory s p�íjemci dávek v nezam�stnanosti.  
Byl vybrán celostátní vzorek 8.189 osob, jejichž nezam�stnanost se blížila 6 m�síc�m. 528 z nich bylo namátkov� 
vybráno do kontrolní skupiny a tyto osoby byly vylou�eny z prvních šestim�sí�ních rozhovor� programu Restart, 
dalších rozhovor� se však zú�astnily. Výsledky namátkového výb�ru nebyly p�ísn� dodržovány, protože n�které 
kontroly si p�ály provést první interview v rámci programu Restart i v této skupin� a bylo jim vyhov�no. �tvrtina 
kontrolního vzorku tedy rozhovor absolvovala z d�vod�, které dodnes nejsou jasné. Nebylo však zjišt�no, že by to 
vedlo k podjatosti respondent�. V rámci pr�zkumu p�ed druhým šet�ením programu Restart byla zpracována výsledná 
data (týkající se p�edevším zm�n v �erpání dávek). Z analýza vyplanulo, že díky programu Restart se doba �erpání 
dávek zkrátila o 5 %. 
 
Spojené království: Metoda „p�ed a po“ intervenci; Zavedení podpory pro uchaze�e o zam�stnání (Jobseeker's 
Allowance, JSA) 
Cílem dávky JSA, zavedené v r. 1996, bylo podpo�it nezam�stnané, kte�í hledali práci, a zajistit, aby uchaze�i  
o zam�stnání lépe plnili svoji povinnost  zam�stnání aktivn� vyhledávat a p�ijímat. Pro evaluaci JSA byly vybrány dva 
vzorky p�íjemc� dávek v nezam�stnanosti, jedna p�ed jeho zavedením a druhá po n�m. Ob� tyto skupiny byly 
vybrány tak, aby v dob� výb�ru byly reprezentativním vzorkem p�íjemc� podpory v Británii. S každým �lenem vzorku 
byly provedeny 2 rozhovory: v dob� jejich výb�ru a po 6 m�sících, kdy byl provád�n sb�r dat o výsledcích; primárním 
výsledkem byl nástup do placeného zam�stnání. Rozdíl ve výsledcích šet�ení provedených v obou vzorcích byl 
interpretován jako dopad programu. V praxi byla tato interpretace zm�ny problematická, protože ve sledovaném 
období došlo k makroekonomickým zm�nám. 
 
Spojené království: �asové �ady s rozlišením rozdíl�; New Deal for Young People (NDYP) 
NDYP je povinný program pro osoby ve v�ku 18-24, které �erpaly 6 m�síc� JSA (n�které jiné skupiny se do 
programu mohou za�adit d�íve). Má zvýšit zam�stnatelnost ú�astník� a podpo�it je p�i p�echodu do zam�stnání 
pomocí podpory vyhledávání pracovních míst (Gateway), na niž navazuje ú�ast v programu (Option) pro ty, kdo jsou 
po 4 m�sících stále bez práce. Existují další navazující aktivity pro ú�astníky, kte�í jsou stále nezam�stnaní po 
ukon�ení programu. 
Nejd�ležit�jší složkou evaluace NDYP byl odhad dopadu programu na základ� �asových �ad s rozlišením rozdíl�. Ve 
skupin� klient� (18-24letí, nezam�stnaní déle než 6 m�síc�) byly porovnávány zm�ny v tocích do zam�stnání a z n�j  
v dob� zavedení programu se zm�nami v tocích starších osob nezam�stnaných po dobu 6 m�síc� ve stejném 
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období. Analýza použila jako srovnávací skupinu osoby ve v�ku 30-39 let a  25-29 let, což bylo �áste�n� zp�sobeno 
pochybnostmi o tom, která skupina je pro srovnání nejvhodn�jší. Protože NDYP je povinný program, p�edpokládalo 
se, že bude mít velký dopad, a metoda skute�n� jeho významný efekt prokázala. Zjistilo se však, že odhady dopadu 
jsou velmi citlivé i na malé zm�ny v makroekonomických prom�nných v modelech �asových �ad. 
 
UK: Srovnávací skupiny jedna ku jedné; National New Deal for Lone Parents (NDLP) 
NDLP je dobrovolný program podporující samoživitelky/samoživitele na dávkách sociální pé�e, aby zvýšili svoje 
vyhlídky a životní úrove� zlepšením p�ipravenosti pro zam�stnání a získáním lépe placené práce.  
Dopad NDLP se m��í pomocí srovnávací skupiny jedna ku jedné. Data použitá pro p�i�azení ú�astník� 
k nezú�astn�ným osobám byla získána pomocí dotazníku zaslaného poštou náhodnému vzorku 70.000 
samoživitel�/samoživitelek na dávkách sociální pé�e a zp�sobilých pro ú�ast v NDLP. Šet�ení bylo provedeno d�íve, 
než t�chto 70.000 osob navázalo kontakt s NDLP. Dotazník vyplnilo a zaslalo zp�t asi 40.000 samoživitel�/ 
samoživitelek. 
U t�chto 40.000 pak bylo zjišt�no, kdo se zapojil do NDLP a kdo ne. Z ú�astník� byla vytvo�ena skupina a byli 
p�i�azeni (jedna ku jedné) k nezapojeným osobám pomocí bodového hodnocení tendencí, kde byly hodnoty 
modelovány na základ� dat z administrativních záznam� a odpov�dí na poštovní dotazníkové šet�ení. Za ú�elem 
sb�ru dat o výsledcích byly provedeny osobní rozhovory s ú�astníky a  p�i�azenými nezapojenými osobami. 
Úsp�šnost tohoto postupu je závislá p�edevším na p�esnosti bodového hodnocení. P�estože data získaná 
dotazníkovým šet�ením poskytují mnohem bohatší informace o p�edpokladech ú�asti než samotná administrativní 
data, není nikdy jisté, zda byly p�i výb�ru srovnávací skupiny podchyceny a zohledn�ny všechny d�ležité faktory. 
 
Spojené království: Srovnávání p�íbuzných geografických oblastí; program P�íplatek k p�íjm�m (Earnings Top Up, 
ETU) 
ETU byl zaveden v �íjnu 1996 jako t�íletý pilotní program. Poskytoval mzdové dotace osobám s nízkou mzdou 
pracujícím minimáln� 16 hodin týdn� a bez vyživovaných d�tí.  
Evaluace využila metodu srovnání p�íbuzných oblastí. Bylo vybráno 9 oblastí. Byla provedena pilotní implementace 
dvou variant programu: Program A poskytoval menší navýšení p�íjm� a Program B vyplácel v�tší dotace. Programy  
A a B byly implementovány soub�žn� ve 3 lokalitách, z nichž každá zahrnovala také kontrolní oblast: velkom�stská 
zóna, p�ímo�ské m�sto a venkovská oblast. Evaluace m�la m��it dopad na velký po�et prom�nných výsledku: 
rychlost  dojížd�ní do zam�stnání, po�ty registrovaných nezam�stnaných, délku nezam�stnanosti, objem 
zam�stnanosti, výši mezd, dostupnost programu pro zp�sobilou populaci a míru jejího využívání, vliv na p�íjmy 
zp�sobilé populace a vliv na chování p�i �erpání podpory v nezam�stnanosti. B�hem pilotního období byly 
porovnávány výsledky mezi Programem A, B a srovnávacími s hodnotami v období p�ed zavedením programu ETU 
(tj. porovnání p�i�azené oblasti up�esn�né rozlišením rozdíl�). Stejn� jako u jiných evaluací s pom�rn� dlouhým 
�asovým horizontem ovlivnily evaluaci ETU zm�ny, které evaluáto�i nemohli ovlivnit a které zt�žovaly interpretaci 
zjišt�ní. Nap�íklad zm�ny v administrativ� v kv�tnu 1997 ovlivnily podporu programu. ETU nem�l v systému opat�ení 
zavedených novou vládou jasnou pozici. Navíc byl ve stejný den jako ETU zaveden program Dávky pro uchaze�e  
o zam�stnání (Jobseeker's Allowance), což ovlivnilo míru nezam�stnanosti. V pr�b�hu evaluace byla také zavedena 
národní minimální mzda, takže zna�ná �ást populace zp�sobilé pro ETU nárok na podporu ztratila.  
P�es všechny tyto nesnáze bylo navíc problematické samotné srovnávání oblastí, protože míra využití programu byla 
v jednotlivých oblastech zna�n� odlišná. P�i malém po�tu oblastí je pak velmi obtížné vypracovat validní odhad 
dopadu. Obyvatelstvo jednoho z p�ímo�ských m�st poblíž Londýna m�lo navíc nadpr�m�rné p�íjmy, takže zde byla 
v porovnání s ostatními oblastmi mnohem menší skupina zp�sobilé populace. 
 
Evaluace na makroúrovni 
Francie: Evaluace program� francouzského Ministerstva práce na podporu pracovních sil s využitím 
standardizovaných koeficient� 
Standardizované koeficienty se používají pro evaluaci ex post a mezidobou evaluaci vliv� podp�rných program� 
francouzské vlády na zam�stnanost a nezam�stnanost. Metoda uvažuje efekty mrtvé váhy a p�itažlivé síly.  
Pro každé opat�ení se vypo�ítají koeficienty t�chto efekt� na základ� výsledk� p�edchozích evaluací a odborného 
úsudku. Tyto koeficienty jsou pak aplikovány na zm�ny v objemu p�íjemc� jednotlivých opat�ení za ur�ité období  
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a jsou tak stanoveny vlivy t�chto opat�ení na zam�stnanost a nezam�stnanost. Vlivy na zam�stnanost odpovídají 
rozdílu mezi zm�nou v objemu p�íjemc� a po�tem t�chto p�íjemc� (získaný aplikací koeficientu substituce), kte�í by 
byli získali zam�stnání i bez podpory, nebo kte�í vyt�snili jiného pracovníka.  
 P�i kalkulaci vlivu na nezam�stnanost se také uvažuje koeficient p�itažlivé síly a absolutní hodnota snížení 
nezam�stnanosti stanovená jako rozdíl mezi efektem zam�stnanosti a po�tem nových p�íjemc�, kte�í díky opat�ení 
získají zam�stnání.  
 Tento makroekonomický p�ístup umož�uje vyjád�it efekty cyklických zm�n jako zm�ny koeficient� v �ase. Je 
užite�ný, protože poskytuje ucelený p�ehled  o existujících programech na podporu pracovních sil a �istých dopadech 
t�chto program� na zam�stnanost a nezam�stnanost. Má však omezený �asový horizont a neuvádí mnoho informací 
o trvání získaného zam�stnání ani o kvalit� pracovních míst. Pokud jsou k dispozici koeficienty, je aplikace metody 
snadná, stanovení koeficient� však vyžaduje zna�né informa�ní vstupy. 
 
Evaluace ex post operací Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Cíl� 1, 3 a 4 a Iniciativ Spole�enství (CI) 
 v období 1994-1999  
Evaluaci provedl v letech 2002-2003 tým zahrnující evaluátory ze všech �lenských stát� EU. Pro evaluaci bylo 
použito mnoho r�zných metod v�etn� syntéz existujících prací na národní a regionální úrovni, kvantitativních analýz 
intervencí a m�nících se podmínek na trhu práce, konzultací a p�ípadových studií opat�ení pro identifikaci dopad� 
mainstreamingu.  Zpracování obecných záv�r� evaluace zt�žovala r�znorodost evalua�ních kritérií použitých v již 
provedených evalua�ních pracích. Výsledky evaluace však posloužily jako základ pro Kohezní zprávu za r. 2003  
a následné zm�ny strukturálních fond�.  
 
 
Evropská úrove�: Evaluace dopadu Evropské strategie zam�stnanosti (EES)  
Evaluace EES na národní a evropské úrovni byla provedena p�t let po zahájení v r. 2002. Cílem evaluace bylo 
posoudit dopad strategie na celkový výkon trhu práce a na národní politiku zam�stnanosti se zvláštním d�razem na 
specifické tématické oblasti: podnikání, rovné p�íležitosti, celoživotní u�ení, organizace práce, za�azení na trh práce, 
prevence nezam�stnanosti a aktivace, zdan�ní pracovních p�íjm� a reforma da�ových úlev, územní dimenze politik 
trhu práce.  
Evaluaci provád�la Komise spolu s �lenskými státy, které jí poskytly národní studie s jednotnou strukturou. Výsledky 
evaluace byly základem pro p�epracování sm�rnic EES v r. 2003. 
Ú�elem evropského posouzení výkonu na makroúrovni bylo zvážit udržitelnost zlepšení na trhu práce EU. Metodika 
na evropské úrovni vycházela p�edevším z analýzy �asových �ad srovnávající vývojové tendence v zam�stnanosti, 
míru participace a nezam�stnanosti v 80. a 90. letech. Pro posouzení role strukturálních zm�n byly použity odhady 
NAIRU (neakcelerující infla�ní míry nezam�stnanosti) a byly srovnány s trendy v zam�stnanosti a participaci. 
Hodnoty NAIRU byly získány z odhad� mzdové k�ivky a byly zváženy také omezené informace vycházející 
z Beveridgových k�ivek. Byl také proveden odhad zm�ny obsahu nápln� práce v d�sledku ekonomického r�stu 
pomocí cyklicky upravených �ad zam�stnanosti, participace a r�stu a byla posouzena role pracovních smluv na dobu 
ur�itou ve zvyšování cyklické citlivosti trh� práce. V n�kterých národních evaluacích byly také provedeny národní 
simulace makroekonomických efekt� politik zam�stnanosti (Itálie, Portugalsko a Finsko).  
Tématické evaluace vycházely p�edevším z tématických metodik, protože na národní úrovni byl zjišt�n nedostatek dat 
a evalua�ních studií m��ících efekty rozptýlení. Jen n�které zem� poskytly podklady z kvaziexperiment�, získané 
srovnáním p�íjemc� aktiva�ních pobídek a preventivních politik s nezú�astn�nou populací.  V n�kterých zemích byly 
provedeny ad hoc ekonometrické práce odhadující reformy daní a dávek, v jiných zemích však byly tématické otázky 
evaluovány zejména z kvalitativního hlediska, které p�íliš neumož�ovalo provést srovnání a celkové posouzení na 
evropské úrovni.   
Dalším limitujícím faktorem evaluace bylo to, že byla provád�na b�hem implementace EES, což neumož�ovalo 
odhady �istých dopad� ex post, takže byl hodnocen p�edevším proces evaluace a jeho význam pro tvorbu politiky,  
který obvykle bývá p�edm�tem mezidobé evaluace. 
Posouzení evalua�ního procesu a jeho hlavních výsledk� je uvedeno na webové stránce Komise: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/may/eval_en.html 
Zdroje: Purdon S. (2002) a MEANS Collection, 1999 
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Hlavní metody a techniky 
 
Hlavní metody a techniky pro evaluaci ALMP: 

- Evaluace dopadu 
- Analýza náklad� a výnos� 
- P�ípadové studie 
- Šet�ení mezi p�íjemci 
- Využití administrativních dat 
- Využití sekundárních dat 
- Experimentální a kvaziexperimentální techniky 
- Ekonometrické modely 

 
Indikátory  
 
Pro každou evaluaci je nutno vybrat a stanovit ad-hoc indikátory zam�stnanosti ve vazb� na 
specifické evalua�ní otázky. 
 
Evaluace se neomezuje jen na analýzu indikátor�, existence relevantních indikátor� ji však 
zna�n� podporuje. Ve v�tšin� p�ípad� je d�ležité uvažovat indikátory Evropské strategie 
zam�stnanosti.  
 
P�i evaluaci efekt� ALMP je užite�né nejprve zajistit, aby byly do systému indikátor� programu 
zapracovány n�které základní a spolehlivé indikátory, a také stanovit hlavní indikátory 
v kontextu konkrétní evaluace souvisící s konkrétními evalua�ními otázkami, specifiky intervencí 
a charakteristikami hodnoceného regionu. 
 
Pokud je nap�íklad cílem intervence poskytovat podporu zam�stnanosti, mohl by být relevantním 
indikátorem po�et pracovních míst vytvo�ených nebo zachovaných b�hem implementace. 
Jestliže je intervence zam��ena naopak na prevenci ztráty zam�stnání, bude relevantním 
indikátorem po�et zachovaných pracovních míst v existujících firmách.  
 
ALMP má r�zné cíle a p�i stanovení systém� indikátor� je nutno tuto r�znorodost uvažovat. 
Neexistuje žádný univerzální indikátor pro vlivy na zam�stnanost, který by byl relevantní bez 
ohledu na typ provád�né evaluace. 
 
Zvolené indikátory je nutno definovat p�esn�. Definice by nap�íklad m�la stanovit, zda po�et 
vytvo�ených nebo zachovaných pracovních míst zahrnuje místa všech typ� nebo zda jsou 
požadována data v t�íd�ní na �áste�ný a plný úvazek? Jak se ur�uje udržitelnost pracovního 
místa? Jak jsou definovány specifické sociální cílové skupiny intervencí? Informace "30% 
pracovních míst vytvo�ených projektem získaly osoby z marginálních skupin" nemá bez jasné 
definice pojmu marginalizace velký význam. 
 
Podrobná analýza dopad� na zam�stnanost také vyžaduje analýzu intervenujících faktor�, tj.  
faktor�, které mají vliv, a� už pozitivní nebo negativní, na zam�stnanost �i nezam�stnanost  
a které program nem�že �ídit. Hlavní efekty t�chto faktor� lze stanovit pomocí indikátor�. 
 
Indikátory lze použít také pro posouzení efektivnosti, kdy je stanovena vazba mezi indikátory 
výsledk� nebo dopad� a využitými zdroji, z níž vyplyne nákladová efektivnost, kterou lze 
porovnat s referen�ními daty. P�íkladem tohoto typu indikátor� jsou pr�m�rné náklady na jedno 
vytvo�ené nebo zachované pracovní místo. 
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P�i srovnávání informací, které nám poskytne ur�itý indikátor, je d�ležité zajistit, aby srovnání 
bylo relevantní. Nap�íklad srovnání na základ� náklad� na jedno vytvo�ené pracovní místo je 
relevantní jen ve stejném kontextu referen�ní situace. 
 
P�íklad systému indikátor�, který lze použít pro sledování dopad� na zam�stnanost 
generovaných vzd�lávacím programem pro nezam�stnané, je uveden v ráme�ku 9, ráme�ek 10 
obsahuje p�íklady indikátor� pro ve�ejné služby zam�stnanosti a v ráme�ku 11 jsou uvedeny 
indikátory výstup�, výsledk� a dopad� politik trhu práce navržené Evropskou komisí, DG Regio 
pro monitoring a evaluaci strukturálních fond� v programovém období 2000- 2006. 
 
Podle dokument� Komise se indikátory výstup� vztahují k fyzickým výstup�m realizované 
aktivity, zatímco indikátory výsledk� m��í p�ímý a bezprost�ední vliv programu na ú�astníky  
a indikátory dopad� m��í nep�ímé a dlouhodobé ú�inky. Komise p�itom rozlišuje specifické 
dopady (s vazbou na ú�inky, které se sice projeví po ur�ité dob�, ale s programem p�ímo 
souvisí) a globální dopady (s vazbou na dlouhodob�jší vlivy na širší populaci). Uvedené p�íklady 
dokládají spíše hrubé než �isté dopady.  
 

Ráme�ek 9: P�íklad systému indikátor� programu pro návrat do zam�stnání 
 

Indikátory programu 
(Vazba na intervenci a její efekty) 

Indikátory kontextu 
(Vazba na podporovanou oblast) 

Indikátory poptávky 
Po�et oslovených Po�et dlouhodob� nezam�stnaných 

zapojených do programu (z toho 
ženy) 

 

Indikátory výsledk� 
 Procento osob, které okamžit� 
najdou zam�stnání 

Po�et oslovených, kte�í bu� získají 
zam�stnání nebo mají na konci 
programu lepší sociální postavení (z 
toho ženy) 

 

Hrubé procento umíst�ní do 
zam�stnání 

Po�et oslovených, kte�í jsou 
zam�stnáni po 12 m�sících (z toho 
ženy) 

Po�et dlouhodob� nezam�stnaných  
v regionu 

Indikátory dopad� 
�isté procento umíst�ní do 
zam�stnání 

Hrubé procento po ode�tu 
odhadované mrtvé váhy (ú�astníci 
programu, kte�í by získali 
zam�stnání  bez pomoci), a po 
ode�tu nep�ijatelné substituce 
(ú�astníci, jejichž p�ijetí do 
zam�stnání vedlo k dlouhodobé 
nezam�stnanosti jiného pracovníka). 

 

Kvalita pracovních míst % ú�astník� (z toho žen) 
zam�stnaných na plný úvazek a 
dobu neur�itou po 12 m�sících 

% pracovních míst v regionu na plný 
úvazek a dobu neur�itou 

 
Zdroj: MEANS Collection, 1999, Volume 2 
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 Ráme�ek 10: P�íklady indikátor� pro ve�ejné služby zam�stnanosti 

Indikátory kontextu 
 Popis T�íd�ní 
Míra aktivity Aktivní populace * 100 

= ----------------------------- 
Populace v aktivním v�ku 

• Podle pohlaví, v�ku, vzd�lání 

Míra zam�stnanosti Zam�stnaní * 100 
= ----------------------------- 
Populace v aktivním v�ku 

• Podle pohlaví, v�ku, vzd�lání, 
kvalifikace, zam�stnání 

Míra nezam�stnanosti Nezam�stnaní *100 
= ----------------------------- 
Pracovní síly 

• Podle pohlaví, v�ku, vzd�lání a 
typu nezam�stnanosti (absolventi 
škol, dislokovaní pracovníci, 
ostatní) 

Struktura nezam�stnanosti 
podle délky 

Nezam�stnaní podle délky n. (*) 
= ----------------------------- 
Nezam�stnaní celkem 

• Podle pohlaví, v�ku, vzd�lání a 
typu nezam�stnanosti  (absolventi 
škol, dislokovaní pracovníci, 
ostatní) 

Míra zapojení do 
st�edoškolského vzd�lávání 

Po�et student� st�edních škol *100 
= -----------------------------Populace (ve 
v�ku 14-18 let)  v roce t 

• Podle pohlaví, v�ku, typu 
vzd�lávacího kurzu  

Procento osob, které neukon�í 
jednotlivé úrovn� vzd�lání 

Po�et p�ed�asných odchod� ze škol 
podle úrovn�  ** v roce t 
= ----------------------------- 
Celkový po�et student� zapsaných 
v p�íslušné úrovni vzd�lávání  v roce t 

• Podle pohlaví, v�ku, typu vzd�lání 

Míra výskytu sociálního 
vylou�ení 

Po�et znevýhodn�ných osob * 100 
= -----------------------------Celková 
populace 

• Podle pohlaví, v�ku, typu 
znevýhodn�ní (t�lesné postižení, 
p�ist�hovalci …) 

 
 
Indikátory poptávky 
 Popis T�íd�ní 
Struktura klient� 
(jednotlivci/podniky) 

Po�et klient� podle typ� v roce t 
= -------------------------------- 
Celkový po�et klient� v roce t 

Jednotlivci podle pohlaví, v�ku, 
vzd�lání, postavení na trhu práce, 
délky nezam�stnanosti, typu 
znevýhodn�ní 
Podniky podle ekonomického 
sektoru, velikosti 

Zm�ny po�tu klient� 
(jednotlivci/podniky) 

Po�et klient� v roce t 
= -------------------------------- 
Po�et klient� v roce t-1 

Podle typu intervence 
Jednotlivci podle pohlaví, v�ku, 
vzd�lání, postavení na trhu práce, 
délky nezam�stnanosti, typu 
znevýhodn�ní 
Podniky podle ekonomického 
sektoru, velikosti 
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Nár�st po�tu klient� 
(jednotlivci/podniky) 

Po�et nových klient� v roce t 
= ------------------------------- 
Po�et klient� na konci roku t-1 

Podle typu intervence 
Jednotlivci podle pohlaví, v�ku, 
vzd�lání, postavení na trhu práce, 
délky nezam�stnanosti, typu 
znevýhodn�ní  
Podniky podle ekonomického 
sektoru, velikosti 

 
Indikátory procesu (programování) 

 Popis T�íd�ní 
Úrove� specializace operátor� Po�et operátor� podle specializace 

(poradenství, zprost�edkování, help 
desk) 
= ------------------------------- 
Celkový po�et operátor� 
 

 
 
• Podle vzd�lání 
• Podle typu intervence 
 

Po�et klient� operátor�  Po�et klient� ve�ejných SZ 
= ------------------------------- 
Po�et operátor� 

• Podle typu intervence 
• Podle typu klient� 

(jednotlivci/podniky) 
Jednotlivci podle pohlaví, v�ku, 
vzd�lání, postavení na trhu práce, 
délky nezam�stnanosti, typu 
znevýhodn�ní 
Podniky podle ekonomického 
sektoru, velikosti 
 

 
Indikátory dodávky služeb 

 Popis T�íd�ní 
Míra rozvoje služeb Po�et intervencí dodaných  

v roce t 
= ------------------------------ 
Po�et intervencí dodaných v roce t-1 

• Podle typu služeb 
 

Dostupnost služeb Po�et volných hodin 
= ------------------------------ 
Po�et klient� 

• Podle typu služeb a klient� 
Jednotlivci podle pohlaví, v�ku, 
vzd�lání, postavení na trhu práce, 
délky nezam�stnanosti, typu 
znevýhodn�ní 
Podniky podle ekonomického 
sektoru, velikosti Míra rozvoje klient� 

(jednotlivci/podniky) 
Po�et klient� využívajících ve�ejné 
SZ poprvé 
= ------------------------------- 
Celkový po�et klient� 
 

• Podle typu služeb 
• Podle typu klient� 

(jednotlivci/podniky) 
Jednotlivci podle pohlaví, v�ku, 
vzd�lání, postavení na trhu práce, 
délky nezam�stnanosti, typu 
znevýhodn�ní 
Podniky podle ekonomického 
sektoru, velikosti 
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Míra atraktivnosti služeb  Po�et klient�, kte�í využili ve�ejné SZ 
více než 1x 
= -------------------------------- 
Celkový po�et klient� 

• Podle typu služeb 
• Podle typu klient� 

(jednotlivci/podniky) 
Jednotlivci podle pohlaví, v�ku, 
vzd�lání, postavení na trhu práce, 
délky nezam�stnanosti, typu 
znevýhodn�ní 
Podniky podle ekonomického 
sektoru, velikosti 
 

 
Indikátory výstup� 
 

 Popis T�íd�ní 
Míra pokrytí cílové populace  
(podniky) 

Po�et podnik� využívajících 
ve�ejné SZ*100 
= -------------------------------- 
Celkový po�et podnik� v referen�ní 
oblasti 

• Podle ekonomického sektoru 
• Podle velikosti 
 

Míra pokrytí cílové populace  
(jednotlivci) 

Po�et osob využívajících ve�ejné 
SZ *100 
= -------------------------------- 
Cílová populace (aktivní populace 
nebo nezam�stnaní v referen�ní 
oblasti) 

• Podle typu ve�ejných SZ 
• Podle v�ku 
• Podle vzd�lání 
• Podle postavení na trhu práce 
• Podle délky nezam�stnanosti 
• Podle typu znevýhodn�ní 

(postižení, imigranti) 
Míra realizace  
 
 
 
 
 

Po�et realizovaných akcí 
= ----------------------------- 
Po�et plánovaných akcí 
 
 
 

• Podle aktivit 
 
 
 
 
 

 
Indikátory výsledk� 
 

 Popis T�íd�ní 
 

Hrubá míra umíst�ní do 
zam�stnání 
(jednotlivci) 

Po�et umíst�ných osob*100 
= ----------------------------- 
Cílová populace 

• Podle typu služeb 
• Podle typu klient� 

(jednotlivci/podniky) 
• Podle typu zam�stnání 
 
Jednotlivci podle pohlaví, v�ku, 
vzd�lání, postavení na trhu práce, 
délky nezam�stnanosti, typu 
znevýhodn�ní 
Podniky podle ekonomického 
sektoru, velikosti 
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Hrubá míra umíst�ní do 
zam�stnání (podniky) 

Po�et p�ijatých osob *100 
= ----------------------------- 
Celkový po�et p�ijatých osob 

• Podle typu služeb 
• Podle ekonomického sektoru 
• Podle velikosti 
• Podle typu pracovního místa 

Míra spokojenosti po ukon�ení 
intervence  (jednotlivci) 

Po�et spokojených klient� podle 
typu služeb *100 
= ----------------------------- 
Celkový po�et klient� 

• Podle typu služeb 
• Podle: 

• pohlaví 
• v�ku 
• vzd�lání 
• postavení na trhu práce 
• délky nezam�stnanosti  
• typu znevýhodn�ní 

Míra spokojenosti po ukon�ení 
intervence  (podniky) 

Po�et spokojených klient� podle 
typu služeb *100 
= ----------------------------- 
Celkový po�et klient� 

• Podle typu služeb 
• Podle ekonomického 

sektoru 
• Podle velikosti 

 
Indikátory efektivnosti 
 

 Popis T�íd�ní 
Nedodržení rozpo�tu Skute�né náklady (ex post) 

= -------------------------- 
Plánované náklady (ex-ante) 

• Podle typu služeb 

Náklady na umíst�ní 1 osoby do 
zam�stnání 

Celkové náklady 
= -------------------------- 
Po�et umíst�ných osob 
 

• Celkem 
• Podle typu služeb 
• Podle klient�, kte�í dokon�ili 

ú�ast v intervenci 
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Ráme�ek 11 : Navrhované indikátory pro monitoring a evaluaci evropských strukturálních fond� v novém 
programovém období 2000-2006 
Oblasti intervence Výstupy  Výsledky   Dopady 
21 Politika trhu práce 
 
Podpora jednotlivc� 
(školení, poradenství, 
instruktáže, podpora 
zam�stnanosti, 
integrovaná opat�ení…) 
 
Podpora struktur a 
systém�: (školení 
u�itel�/lektor� –  
poradenské služby…) 
 

 
 
• Po�et p�íjemc� 
 
 
 
 
• Po�et nabízených míst 
• Po�et vyškolených 

lektor� 
• Po�et projekt� 
 

 
 
• Míra umíst�ní p�íjemc� 

do zam�stnání (%) 
 
 
 
• Nezam�stnaní 

využívající dopl�kové 
poradenské služby (%) 

• Nár�st míry pokrytí 
referen�ní populace (%)  

 

 
 
• Míra umíst�ní p�íjemc� 

po 1 roce 
• Snížení nezam�stnanosti 

v cílové populaci (%) 
 
• Míra umíst�ní p�íjemc� 

po 1 roce 
 

22 Sociální za�len�ní 
 
Podpora jednotlivc� 
(cesty k integraci, 
integrovaná opat�ení, 
specifická školicí 
opat�ení,..)  
 
 
 
 
 
Podpora struktur a 
systém� (sociální 
asistence, informace, 
místní iniciativy, rozvoj 
zam�stnanosti,…) 
 

 
 
• Po�et p�íjemc� 
 
 
 
 
 
 
 
• Po�et projekt� 

místních iniciativ 
• Po�et projekt� 
 

 
 
• Prodloužení pracovní 

praxe 
(pr�m�r/p�íjemce) 

• Zvýšení kvalifikace 
(Po�et p�íjemc�, kte�í 
získali diplom nebo 
osv�d�ení) 

• Míra spokojenosti 
p�íjemc� (%) 

 
• Po�et sdružení 

socioekonomických 
partner� v rámci 
vytvo�ených územních 
pakt� 

• Nár�st míry pokrytí 
referen�ní populace 
(%) 

 

 
 
• Míra umíst�ní p�íjemc� 

po 1 roce 
• Snížení 

nezam�stnanosti 
v cílové populaci (%) 

 
 
 
 
• Udržitelnost sdružení 

(% sdružení 
existujících 2 roky po 
ukon�ení podpory)  

 

23 Rozvoj vzd�lávání a 
odborné p�ípravy  
(jednotlivci, podniky) 
 
Podpora struktur a 
systém� (pokra�ovací 
kurzy pro žáky, kte�í 
p�ed�asn� opustili školu, 
dosp�lé s nízkým 
vzd�láním, školení lektor� 
…) 

 
 
 
 
• Po�et vytvo�ených 

míst v kurzech (hodiny, 
dny) 

• Po�et projekt� 
• Po�et lektor� / 

poradc�..., kte�í si 
zvýšili kvalifikaci 

 

 
 
 
 
• Nár�st míry pokrytí 

referen�ní populace 
(%)  

 

 
 
 
 
• Snížení po�tu žák� 

p�ed�asn� 
opoušt�jících školu (%) 

• Zvýšení kvalifikace 
cílové populace 
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24 Pružnost pracovních  
sil, podnikatelské 
aktivity, inovace, 
informa�ní a 
komunika�ní 
technologie  
 
Podpora jednotlivc�, 
podnik�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora struktur a 
systém� (sociální 
asistence, informace, 
iniciativy místního rozvoje, 
sociální ekonomika…) 
 

 
 
 
 
 
• Po�et zam�stnanc� ve 

vzd�lávacích 
programech (typ, 
délka) 

• Po�et MSP 
p�ijímajících finan�ní 
pomoc na školení 
(velikost, typ, délka) 

• Po�et p�íjemc� 
 
 
 
 
 
 
 
• Po�et poradenských 

služeb nabízených 
MSP 

• Po�et projekt� 
 

 
 
 
 
 
• Nár�st rozpo�tu na 

školení MSP (% 
zvýšení) 

 

 
 
 
 
 
• Po�et p�íjemc� (osob) 

po 2 letech, kte�í 
založili podnik 
(muži/ženy) 

• Nár�st p�idané hodnoty 
po 18 m�sících 

• Nár�st produktivity 
práce v d�sledku 
zvýšené úrovn� 
dovedností (% zvýšení 
obratu / zam�stnance) 

• Hrubá / �istá vytvo�ená 
zam�stnanost po  
2 letech(po�et a % 
celkového po�tu míst) 

 

25 Pozitivní akce trhu 
práce pro ženy  
 
Podpora jednotlivc� 
(kariérní r�st žen, 
podnikání žen,…) 
 
 
 
 
 
 
Podpora struktur a 
systém� (zvyšování 
informovanosti, vytvá�ení 
sítí, práce v sítích,..) 
 

 
 
 
• Po�et p�íjemc� 
• Objem 

podnikatelských 
grant�/ úv�r� (pr�m�r/ 
p�íjemce) 

• Po�et hodin 
strávených v kurzech 
"specifických akcí"  

 
 
 
• Po�et akcí pro 

zvyšování 
informovanosti/ 
pov�domí 

• Po�et podpo�ených 
nových sítí 

• Po�et projekt� 
 

 
 
 
• Míra umíst�ní p�íjemc� 

do zam�stnání (%) 
 
 
 
 
 
 
 
• Procento cílové 

populace, která se 
zapojila do 
„specifických akcí“ 

 

• Nár�st aktivity žen na 
trhu práce (%) 

• Nár�st míry 
zam�stnanosti žen na 
trhu práce po 1 roce 

• Zvýšení po�tu 
žen/muž� v sektorech 
a zam�stnáních, kde 
tradi�n� dominují 
muži/ženy po 2 letech 
(%) 

 
 
 
 
• Udržitelnost sítí (% sítí 

existujících 2 roky po 
ukon�ení podpory) 

 

 
Zdroj: European Commission – DG Regio (2000)  pg. 50-51 
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Zdroje užite�ných informací  
 
Typ informací obsažených v �ídících informa�ních systémech m�že obecn� sloužit jako základ 
evaluace vliv� na zam�stnanost. V p�ípad� p�ímých a krátkodobých vliv� na zam�stnanost 
poskytují monitorovací indikátory obvykle informace o vytvá�ení do�asných pracovních míst  
a hrubých trvalých pracovních míst.  
 
Zprávy z relevantních pr�zkum� a analýz trhu práce (v�etn� výsledk� p�edchozích evaluací 
relevantních intervencí) jsou zdrojem kvantitativních i kvalitativních informací, které lze využít 
pro odhad nep�ímého vytvá�ení pracovních míst. Z p�edchozích evaluací podobných intervencí 
v podobných kontextech m�žeme odvodit také mrtvou váhu. 
 
Uspokojivý odhad �istých vytvo�ených nebo zachovaných míst však lze provést jen na základ� 
hloubkové evaluace. P�i této evaluaci je nutno zjistit ú�inky šet�ením mezi ú�astníky programu  
a osobami, které se do n�ho nezapojily. Zahrnuje také posouzení míry p�ijatelnosti efekt� 
dislokace a substituce.  
 
Nejb�žn�jším zdrojem indikátor� kontextu v oblasti zam�stnanosti a trhu práce jsou pr�b�žné 
statistické pr�zkumy a data �asových �ad, které jsou na evropské, národní a regionální úrovni 
pom�rn� dob�e sledovány. Výsledky pr�zkum� pracovních sil (Labour force surveys, LFS) jsou 
k dispozici alespo� jednou ro�n� pro celou EU i jednotlivé �lenské státy, podobn� jako data 
týkající se r�zných aspekt� nezam�stnanosti. Tyto informace však bohužel �asto nebývají 
dostupné na regionální úrovni tak �asto, jako je tomu na národní nebo evropské úrovni. Druhým 
problémem u tohoto typu informací je, že je jeho hodnota pro evaluaci intervencí omezena 
�asovou prodlevou nezbytnou pro zpracování dat získaných p�i standardních statistických 
šet�eních.  
 
Regionální databáze DG Regio využívá data LFS pro generování dat o trzích práce v �len�ní 
podle region�. Zpracovává statistická data o celkové zam�stnanosti, placeném zam�stnání, 
aktivní populaci, dlouhodobé nezam�stnanosti a odm��ování zam�stnanc�. Zprávy jsou 
uve�ej�ovány jednou ro�n� s výjimkou n�kterých statistik nezam�stnanosti, které se 
zpracovávají každý m�síc.  
 
Statistické observato�e MISEP (Mutual Information System on Employment Policies, Spole�ný 
informa�ní systém pro politiky zam�stnanosti) a SYSDEM (System of Documentation on 
Employment, Systém dokumentace zam�stnanosti) poskytují informace o zam�stnanosti 
v jednotlivých zemích. 
 
Nevýhodou statistických pr�zkum� je, že pracovníci �asto mají jiné místo zam�stnání a  místo 
trvalého bydlišt�, což m�že p�edstavovat zna�ný problém p�i interpretaci statistik v analýzách  
nezam�stnanosti. Nap�íklad pracovní místa registrovaná v ur�itém regionu nejsou všechna 
obsazena obyvateli tohoto regionu. Statistiky tedy mohou sv�d�it o poklesu  míry 
nezam�stnanosti, i když osoby, pro n�ž je toto zlepšení p�ínosem, nejsou v�tšinou obyvateli 
oblasti podporované intervencí. Tento jev má zvláš� velký vliv, když je podporovaná oblast malá 
(nap�. m�stská oblast s útlumem pr�myslu zp�sobilá pro podporu za ú�elem restrukturalizace) 
nebo když jde o p�íhrani�ní region. 
 
Významným zdrojem longitudinálních dat na evropské úrovni je pr�zkum ECHP Eurostatu 
(Eurostat ECHP survey), obsahující úhrnná data o vzorku rodin a jednotlivc� z jednotlivých 
�lenských stát�. Hlavní výhodou pr�zkumu je, že vzorek osob sleduje po ur�itou dobu a nabízí 
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tak d�ležité informace o pohybech na trhu práce a jejich vazbách na preference  
a socioekonomické podmínky. 
 
Národní statistické ú�ady a správní orgány v oblasti práce a zam�stnanosti také pr�b�žn� 
zpracovávají  statistické p�ehledy zam�stnanosti (statistiky nezam�stnanosti, databáze  lidských 
zdroj� atd.). Nevýhodou dat tohoto typu však je �asová prodleva mezi jejich sb�rem, 
zpracováním a uve�ejn�ním. 
 
Administrativní data 
Významným zdrojem informací o ve�ejných výdajích na ALMP a p�íjemcích  na evropské úrovni 
je databáze politiky trhu práce Eurostatu (Eurostat Labour Market Policy data base), obsahující 
konsolidovanou klasifikaci ALMP a základní data užite�ná pro monitoring a benchmarking 
(Evropská komise a Eurostat, 2000). Tato databáze byla vytvo�ena v r. 1998 pro sb�r 
srovnatelných podrobných informací o akcích politiky trhu práce v jednotlivých �lenských státech 
za ú�elem monitorování implementace EES. Databáze byla zpracována jako modul Evropského 
systému integrovaných statistik sociální ochrany (European System of Integrated Social 
Protection Statistics, ESSPROS) a v t�sné spolupráci s databází politiky trhu práce OECD. 
Databáze provádí sb�r informací z administrativních zdroj� o ve�ejných výdajích a ú�astnících 
vyjád�ené jako absolutní hodnoty i jako toky. Data jsou t�íd�na podle typu akce (do 9 širokých 
opat�ení) a podle typu výdaj� (nap�. finan�ní podpora jednotlivc�, zam�stnavatel� nebo 
poskytovatel� služeb).  
 
B�hem posledních n�kolika let došlo ke zna�nému zvýšení zájmu o evaluaci vliv� na 
zam�stnanost a evaluace v této oblasti se rychle rozvíjí. P�ehled existujících výzkumných zpráv 
a p�edchozích evaluací proto p�edstavuje cennou základnu v�domostí, na níž mohou evaluace 
stav�t. 
 
Data o zam�stnanosti zjišt�ná v rámci evaluací programového cyklu jsou velmi užite�né pro 
odhady ú�ink� dalšího cyklu. Odhady vliv� na zam�stnanost uvedené v programech  
a evaluacích ex ante by také m�ly být využity p�i mezidobých a ex post evaluacích.  
 
Informace generované monitorovacími systémy zahrnují data nezbytná pro evaluaci vliv� na 
zam�stnanost. Pokud monitorovací systém zahrnuje úplný soubor indikátor� týkajících se zdroj� 
a fyzických a finan�ních výstup�, m�žeme zjistit míru postupného dosahování opera�ních cíl� 
intervencí a souvisící zam�stnanosti lidských zdroj� v pr�b�hu implementace intervencí. 
Nesmíme však zapomínat, že monitorování m�že být zam��eno v nejlepším p�ípad� jen na 
p�íjemce a zamítnuté uchaze�e. Analýza vycházející výhradn� z monitorovacích dat by proto 
nebyla objektivní. Jestliže používáme jen data týkající se p�íjemc� a zamítnutých uchaze��, jsou 
navíc ovlivn�na výb�rovým �ízením. Monitorovací data p�esto mohou být užite�ným zdrojem 
informací, protože monitorovací systémy v�tšiny typ� intervencí zahrnují také ur�ité informace  
o zam�stnanosti.  
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B06 - SVOBODA, BEZPE�NOST A SPRAVEDLNOST  
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 

Popis oblasti politiky 
 
Termín svoboda, který zde používáme, definujeme jako právo všech ob�an� EU se 
svobodn� pohybovat, žít a pracovat v EU, bezpe�nost je absence hrozby trestných �in�  
a spravedlnost je uplat�ování práva podle ujednaných zásad.  
 
Cíl vytvo�it z Evropské unie oblast svobody, bezpe�nosti a spravedlnosti je oficiáln� zakotven 
v Amsterodamské smlouv� z r. 1999 a jde o pom�rn� novou a rychle se rozvíjející oblast 
kompetencí Spole�enství. Cílem politiky je zajistit, aby se všichni ob�ané EU mohli t�šit 
svobod� pohybu a pobytu v prost�edí bezpe�nosti a spravedlnosti. Tato oblast má t�i 
politické priority. První je dosažení vyšší slu�itelnosti jednotlivých národních systém� soudní 
moci, aby ob�ané i podniky mohly uplat�ovat svá práva v jiných �lenských státech, než je 
jejich vlastní, a aby pachatelé trestných �in� nemohli zneužívat právní rozdíly v EU. Druhou 
prioritou je prevence a boj proti kriminalit� a zlo�ineckým organizacím, aby kriminalitou 
nebyla ohrožována svoboda a zákonná práva ob�an�. T�etí prioritou jsou spole�né politiky 
v oblasti imigrace, azylu a ochrany vn�jších hranic za ú�elem zabrán�ní nezákonné imigrace 
a souvisící organizované zlo�innosti a schopnost reagovat na humanitární pot�eby  
a integrovat p�íslušníky t�etích zemí žijících zákonn� v EU.  
 
Za hlavní politický nástroj pro tyto ú�ely je považována spolupráce mezi státní policií  
a orgány soudnictví. Krom� dob�e zavedené politiky spolupráce zam��ené proti 
organizované, p�eshrani�ní a závažné trestné �innosti dnes EU jasn� proklamuje sv�j zájem 
o to, jak �lenské státy realizují domácí policejní služby. P�edb�žný návrh Ústavní smlouvy 
(2003) p�edložený v rámci Konvence o budoucnosti evropské vnit�ní bezpe�nosti uvádí  
politiku pro policejní otázky a boj proti kriminalit� jako jednu z kompetencí Unie vedle jiných 
již zavedených ak�ních oblastí, jako je vnit�ní trh. Oblast svobody, bezpe�nosti  
a spravedlnosti ošet�ují legislativní akce Unie pro sblížení národní legislativy a opera�ní akce 
Unie pro prevenci a potla�ování zlo�innosti a podporu spolupráce a vzájemné d�v�ry mezi 
všemi orgány zodpovídajícími za vnit�ní bezpe�nost �lenských stát�. Je d�ležité, že v návrhu 
ústavy je také zakotveno vzájemné uznávání rozsudk�.  
 
Vazba mezi otázkami svobody, bezpe�nosti a spravedlnosti a socioekonomickým rozvojem  
Prost�edí bezpe�nosti, zákonnosti a transparentnosti hraje v regionálním a národním 
ekonomickém a sociálním rozvoji významnou roli. 
 
Zatížení nezákonným jednáním p�edstavuje ve finan�ním vyjád�ení velkou ztrátu zdroj�, 
p�edevším ve�ejných, které by jinak bylo možno využít na podporu ekonomického rozvoje. 
Potenciální úspory pro ob�any, podniky a ve�ejný sektor díky omezení kriminality jsou 
zna�né.  
 
Ro�ní výdaje zp�sobené nezákonným jednáním se pohybují v rozmezí 2-5% HDP,  takže 
od�erpávají velký objem zdroj�. Z ekonomického hlediska lze stanovit p�ímé i nep�ímé 
výdaje na boj proti kriminalit�, které nese celá spole�nost a zahrnují ztráty ob�tí, výdaje  
soudnictví a agentur pro prevenci kriminality, ale také ztrátu �asu ob�tí, pachatel� trestných 
�in� a v�z��, strach ob�an� z možnosti, že se stanou ob�tí trestného �inu, a náklady na 
soukromé bezpe�nostní služby a pojišt�ní. Celkový odhad ztrát zp�sobených kriminalitou  
a souvisících náklad� byl v Anglii a Walesu v letech 1999/2000 asi 60 miliard £, tento odhad 
však nezahrnoval strach z kriminality ani dopad na kvalitu života (Brand a Price 2000).  
 
Výskyt kriminality má krom� p�ímých výdaj� z ve�ejných rozpo�t� také negativní vliv na 
regionální ekonomický výkon, zam�stnanost a míru r�stu HDP (Entorf a Spengler 2000). 
Ekonomické deformace zp�sobené kriminalitou na místní úrovni zahrnují omezení místní 
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ob�anské vybavenosti, služeb a obchod� v oblastech s vysokou kriminalitou v d�sledku 
nár�stu náklad� na údržbu, opravy a pojišt�ní, což omezuje místní pracovní p�íležitosti, 
mzdy a zvyšuje náklady na bydlení (Brand a Price 2000). 
 
Kriminalita má negativní dopad na ekonomické �innosti, protože vede k zavírání podnik�  
a propoušt�ní, znehodnocování infrastruktury a fixního kapitálu a nízké mí�e investic  
v oblastech vysoké kriminality. Kriminalita má také zna�ný vliv na rozhodování podnik� p�i 
umis�ování provozoven a rodin p�i výb�ru bydlišt�. Kriminalita má zvláš� citelný dopad na 
m�stské komunity, kde její rychlý nár�st vede ke ztrátám po�tu obyvatelstva s negativním 
vlivem na rozvoj m�st a sociální soudržnost. Z výzkumu vyplynulo, že každý zjišt�ný trestný 
�in vede k úbytku obyvatelstva m�sta o jednu osobu (Cullen a Levitt 1999). P�i rozhodování 
o zm�n� bydlišt� jsou p�itom na vyšší kriminalitu zvláš� citlivé ekonomicky významné rodiny 
ze sociálních skupin s vysokými p�íjmy (nap�. ob�ané s dobrým vzd�láním).  
 
Absence zákonnosti narušuje sociální soudržnost tím, že zvyšuje nejistotu, strach, snižuje 
kvalitu života a d�v�ru v politické a sociální instituce. Kriminalita negativn� ovliv�uje rozvoj 
sociálního a lidského kapitálu (Ayres 1998). K dopad�m kriminality pat�í menší pocit bezpe�í 
v komunitách, omezení svobody cestování a sdružování, ztráta pot�šení z pracovních 
�inností a jejich výsledk�. Všeobecný strach z nár�stu kriminality se ší�í také mezi ostatní 
ob�any. Domácí násilí a zneužívání drog obvykle narušuje rodinná pouta a oslabuje sociální 
kapitál rodiny.  
 
Kriminalita ve ve�ejném sektoru, tj. p�edevším korupce, je zna�nou brzdou ekonomického 
rozvoje, protože zvyšuje náklady na investice soukromého sektoru a jejich rizikovost  
a prodlužuje dobu pot�ebnou pro realizaci investice. Korupce v oblasti ve�ejných zakázek 
snižuje produktivitu a ú�innost vynakládání ve�ejných prost�edk� a brání optimálnímu 
rozd�lení ve�ejných zdroj�. Brzdou ekonomického rozvoje jsou také n�které jiné typy 
závažné a p�eshrani�ní trestné �innosti – organizovaný zlo�in a souvisící praní pen�z, 
obchod s drogami, a podvody, protože investo�i dávají p�ednost zemím a region�m, kde za 
své aktivity nemusí platit žádné nezákonné odvody a kde je nízké riziko ohrožení 
zlo�ineckými organizacemi. Výskyt zlo�ineckých organizací a trestných �in�, jako je lichva  
a výpalné, je výraznou p�ekážkou p�i zakládání nových podnik� a omezuje po�et 
kvalifikovaných lidských zdroj� v regionu. Hospodá�ská a finan�ní kriminalita brzdí 
ekonomický rozvoj v tom smyslu, že si ekonomi�tí akté�i nejsou jisti zabezpe�ením 
komunika�ních prost�edk� a finan�ních transakcí. Tento typ kriminality navíc vede 
k obrovským finan�ním ztrátám podnik� a ob�an�. Stále se zvyšuje ekonomická hodnota 
autorských práv a práv k duševnímu vlastnictví, takže jsou také p�edm�tem podvod�. 
Hodnocení pravd�podobnosti výskytu hospodá�ské a finan�ní kriminality m�že negativn� 
ovlivnit poskytování rizikového kapitálu.  
 
Intervence ze strukturálních fond� 
V rámci strukturálních fond� EU bylo v této oblasti politiky implementováno n�kolik p�ímých 
intervencí. Nejvýznamn�jším p�íkladem intervence strukturálních fond� zam��ené na 
aspekty posilování kapacity institucí pro prosazování práva, omezování rušení ve�ejného 
po�ádku a kriminality a podporu zákonnosti je opera�ní program “Bezpe�nost pro rozvoj jižní 
Itálie” implementovaný v letech 1994-1999, jehož realizace se v období 2000-2006 opakuje 
(573 miliony EUR).  
 
Program odráží obecný vývoj koncepce bezpe�nosti od �ist� represivních p�ístup� k d�razu 
na prevenci kriminality, jež je dynamickou složkou nezbytnou pro socioekonomický rozvoj. 
Program byl p�ipraven pro specifický kontext italského regionu Mezzogiorno a vycházel 
z poznání, že socioekonomický rozvoj této oblasti negativn� ovliv�uje infiltrace kriminality do 
ekonomických a sociálních struktur, která byla p�í�inou zpomalování rozvoje v porovnání 
s ostatními regiony Itálie.  
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První cyklus programu byl zam��en na zavedení vysp�lých technologií pro koordinaci 
kontroly území. V oblasti prosazování práva byly realizovány intervence pro nákup 
technických za�ízení, komunika�ních systém� a informa�ních bezpe�nostních systém�. 
V oblasti prevence byly financovány informa�ní kampan� a projekty zam��ené na posílení 
kultury zákonnosti na základ� intervencí ve školách, vytvá�ení sociální infrastruktury  
a vým�ny program�. Tento cyklus také zahrnoval posilování pracovních p�íležitostí, 
snižování procenta žák�, kte�í neukon�í školní docházku, a zvyšování bezpe�nosti ve m�st�. 
Hlavními p�íjemci prost�edk� byly agentury pro prosazování práva ale také orgány regionální 
správy, ob�anská sdružení a podnikatelé.  
 
Druhý cyklus programu sleduje zvyšování bezpe�nosti pot�ebné pro socioekonomický rozvoj 
v regionu Mezzogiorno prost�ednictvím dalšího rozvoje infrastruktury a techniky agentur 
bojujících proti trestným �in�m. Opat�ení zahrnují nákup techniky pro agentury pro 
prosazování práva v�etn� informa�ních systém� ur�ených pro efektivní kontrolu území, 
omezení administrativy v soudnictví, �ešení náporu p�ist�hovalc� a zvyšování pov�domí 
obyvatelstva o otázkách zákonnosti a bezpe�nosti. Hlavními p�íjemci jsou agentury pro 
prosazování práva. Na rozdíl od první fáze však byla regionálním orgán�m ve�ejné správy 
poskytnuta mnohem v�tší volnost a zodpov�dnost za výdaje, aby mohly lépe identifikovat 
místní pot�eby a naplánovat odpovídající pomoc.  
 
Intervence v oblasti svobody, bezpe�nosti a spravedlnosti byly také realizovány v rámci dvou 
program� INTERREG II Itálie-Albánie a Itálie-�ecko. Zdroje byly poskytnuty policejním 
sbor�m na projekty zavád�jící vysp�lé technologie pro zvyšování bezpe�nosti silni�ní sít�  
a technickou kontrolu námo�ních a vzdušných hranic. Intervence byla úsp�šná, protože se 
poda�ilo cesty �erného obchodu p�esunout ze severní Itálie na pob�eží severní Afriky.  
 
Hlavními výstupy intervencí je zajišt�ní techniky pro agentury prosazující právo v regionech 
zahrnující komunika�ní sít�, za�ízení pro kontrolu hranic a území a pro kriminalistické 
laborato�e a systémy pro bezpe�ný p�enos informací. Dalšími výstupy jsou informa�ní 
kampan� pro ve�ejnost a intervence ovliv�ující sociální strukturu, nap�. snížením míry 
nezam�stnanosti.  
 
K �ešení otázek svobody, bezpe�nosti a spravedlnosti však p�ispívá také �ada dalších 
intervencí ze strukturálních fond�, které na n� nejsou p�ímo zam��eny. Jde zejména o oblast 
prevence kriminality podporou ekonomické a sociální soudržnosti, zvyšování zam�stnanosti 
a transparentního ekonomického rozvoje.  
 
Další intervence s dopadem v oblasti této politiky 
Intervence ve specifických oblastech prevence a omezování kriminality obvykle ve svém 
p�ístupu k �ešení otázek bezpe�nosti vycházejí z vazeb mezi kriminalitou  
a socioekonomickým rozvojem.  
 
K významným postup�m pat�í iniciativy zam��ené na prevenci kriminality a �ešící rizikové 
faktory kriminálního jednání, nap�. programy zam��ené na d�ti a mládež ohrožené sociálním 
vylou�ením. Vláda Spojeného království zahájila v r. 1999 dlouhodobý program Na správné 
cest� (On Track) zam��ený na d�ti, jimž hrozilo, že se stanou pachateli trestných �in� 
(program byl pozd�ji za�len�n do D�tského fondu (Children’s Fund). Projekty jsou 
realizovány v komunitách s vysokou kriminalitou a deprivací a zohled�ují vazby mezi t�mito 
dv�ma jevy. Zavád�jí preventivní služby pro d�ti ve v�ku 4-12 let a jejich postupy vycházejí 
z dokumentovaných p�edchozích zkušeností (co v oblasti prevence funguje/ nefunguje). 
Ohrožené d�ti jsou identifikovány v�as a po celou dobu jejich vývoje jsou jim i jejich rodinám 
poskytovány systematické služby. U projekt� se provádí evaluace ú�innosti rozhodování  
a nákladové efektivnosti, dopad� ve smyslu snížení trestného jednání v komunitách 
s vysokou kriminalitou a uvád�jí se informace o osv�d�ené praxi ve v�asné prevenci.  
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Dále existují programy pro omezení a prevenci kriminality, které se snaží kriminalitu snížit 
zapojením �len� komunity, v nichž k trestným �in�m dochází, a jsou zam��eny na specifické 
lokality (místa nejvyššího výskytu kriminality). Tento typ p�ístupu k �ešení problém� 
spojených s kriminalitou staví na významu sociálního kapitálu (tj. na vztazích a vazbách 
v komunitách). Ve Spojeném království byla v r. 1999 zavedena partnerství pro omezování 
kriminality a porušování ve�ejného po�ádku zahrnující policii, orgány místní správy, 
dobrovolný sektor a místní obyvatele a podniky. V celé zemi je dnes 375 partnerství 
usilujících o omezení kriminality, která s komunitou nejd�íve konzultují místa nejvyššího 
výskytu kriminality a prioritní problémy a poté implementují strategie zahrnující opat�ení pro 
�ešení t�chto prioritních otázek. Dalším p�íkladem zapojení komunity do snižování kriminality 
jsou programy domobran, které v sou�asnosti existují ve Spojeném království a Nizozemsku. 
Jejich základem je oficiální, viditelná a dostupná p�ítomnost domobrany v reziden�ní oblasti 
pomáhající udržovat ve�ejný po�ádek.  
 
Jiným politickým nástrojem v této oblasti jsou iniciativy zam��ené na prevenci a omezování 
kriminality v rámci širších program� pro regeneraci komunity. Vláda Spojeného království 
v�novala na tento typ intervencí zna�né zdroje prost�ednictvím Fondu pro obnovu komunit 
(Neighbourhood Renewal Fund). Cílem fondu je umožnit orgán�m místní správy v nejvíce 
deprivovaných oblastech zlepšovat služby a dosahovat tak lepších výsledk� ve snižování 
kriminality a strachu z ní. Finan�ní prost�edky lze vynaložit na jakékoli akce zmír�ující 
deprivaci. Orgány místní správy jsou povinny plány výdaj� konzultovat s místní komunitou. 
Vláda pro zlepšení výsledk� ve�ejných služeb v deprivovaných �tvrtích stanovila cílové 
hodnoty, nap�. snížení po�tu vloupání o 25%.   

Možné p�ístupy, metody a nástroje evaluace 
 
Evaluace sou�asných intervencí ze strukturálních fond� jsou zam��eny na jejich financování 
a �ídící složky. Evaluace italského opera�ního programu “Bezpe�nost pro rozvoj jižní Itálie” 
sledovaly finan�ní hospodárnost programu (z hlediska alokovaných a vynaložených zdroj�)  
a výstupy jednotlivých, p�evážn� technických, intervencí. P�i mezidobé evaluaci cyklu 2000-
2006 byly stanoveny indikátory výsledk� a dopad� implementace. Bylo také navrženo, aby 
jako zástupný indikátor dopadu byla použita míra vnímání efekt� programu.  
 
Evaluace výsledk� a dopad�  
Evaluace intervencí na národní úrovni do specifických oblastí jsou obvykle sledují, jak 
konkrétní iniciativa p�ispívá k celkovému cíli prevence, jímž je snižování a �ešení ur�itých 
forem kriminality. Tyto evaluace posuzují p�edevším dopad konkrétní intervence na celkový 
cíl politiky. Mají identifikovat všechny zm�ny úrovn� a vzorc� relevantních p�ípad� v cílových 
typech kriminality, oblastech nebo skupinách. Pokud jde o m��ení výsledk� snižování 
kriminality, obvykle se provádí srovnávání úrovn� a vzorc� v konkrétních typech kriminality, 
cílových oblastech nebo skupinách p�ed intervencí a po ní. Evaluace by m�la prokázat,  zda 
v cílovém typu kriminality došlo ke snížení, nár�stu nebo stagnaci. Tyto informace je nutno 
zasadit do kontextu a porovnat zjišt�né tendence s tendencemi v jiných relevantních 
oblastech, nap�íklad sousedních geografických oblastech, podobných cílových skupinách 
nebo jiných státech.  
 
Nesmíme však zapomínat, že v této oblasti politiky je obtížné jasn� specifikovat výsledky 
z t�chto d�vod�: 
 

• Bývá obtížné stanovit jasné kauzální vazby mezi výstupy konkrétní intervence  
a zjišt�ným kvantifikovatelným snížením kriminality nebo jiným druhem žádoucího 
politického efektu. Je nutno odhadnout, zda k zjišt�nému výsledku (nap�. omezení 
kriminality v konkrétní oblasti) p�isp�ly také externí faktory a jakým zp�sobem. 

• �asto nejsou patrné p�ímé nebo bezprost�ední vazby mezi intervencí a snížením 
kriminality nebo zvýšením bezpe�nosti, což zt�žuje posouzení výsledk�. Jde 
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nap�íklad o v�asné intervence zam��ené na d�ti se zvýšeným rizikem delikvence. 
P�ínosy t�chto program� se projeví až po delší dob� a plné p�ínosy t�chto program� 
nemusí být mnoho let patrné. Proto je nutno pro m��ení p�ínos� zjiš�ovat mezidobé 
hodnoty dopad�, které se projeví pom�rn� brzy, jako je nap�íklad lepší školní 
docházka.  

• Je nutno uvažovat potenciální dislokaci kriminality, protože intervence sice m�že 
kriminalitu v cílové oblasti snížit, ale vyt�snit ji do jiných oblastí; delikventi mohou také 
zanechat jednoho typu trestné �innosti a p�ejít na jiné typy kriminality.  

• Výsledky mohou být rozptýlené a zasahovat jiné skupiny a oblasti, než je cílová 
skupina a oblast intervence.  

 
P�i evaluaci je proto nutno monitorovat širší oblast kriminality a rozsáhlejší lokality a skupiny, 
a neomezovat se jen na ty, na n�ž byla intervence specificky zam��ena. 
 

Ráme�ek1: Evaluace program� pro bezpe�n�jší m�sta (Safer Cities Schemes) pro instalaci 
bezpe�nostních kamer na parkovištích  
Z evaluace n�kolika program� pro bezpe�n�jší m�sta (Spojené království), v jejichž rámci byly ve snaze omezit 
kriminalitu instalovány bezpe�nostní kamery na parkovištích, vyplynuly n�které záv�ry týkající se významu  
kamer pro snižování kriminality. Byla navštívena parkovišt� v 6 m�stech, zpracovány popisy instalací 
kamerových systém� a analyzována dostupná data týkající se krádeží aut. Výsledkem bylo zjišt�ní obecného 
snížení trestných �in� týkajících se aut po instalaci kamer, n�které údaje však nasv�d�ovaly tomu, že ú�innost 
opat�ení �asem klesá. Výrazn�jší efekty byly zjišt�ny p�i spojení instalace kamer s jinými opat�eními 
preventivního programu. Instalace kamer však vedla jen k velmi malému po�tu zat�ení. Tato skute�nost je 
p�i�ítána špatné kvalit� obrazu, pom�rn� dlouhé dob� reakce systému v porovnání s rychlostí páchání trestných 
�in� a omezenému po�tu pracovník� bezpe�nostních služeb, kte�í by mohli zasáhnout. 
Zdroj: Evaluation of CCTV in Public Car Parks 
http://www.crimereduction.gov.uk/cctvminisite  

 
Evaluace procesu 
Dalším p�ístupem k evaluaci intervencí v této oblasti politiky je evaluace procesu �ešící 
otázky implementace jednotlivých prvk� program�, rozvoje spolupráce s komunitami  
a soukromým sektorem v partnerství a identifikace osv�d�ené praxe. D�raz se klade na 
�ízení výkonu a doporu�ení týkající se oblastí vhodných pro jeho zlepšování v institucích 
ve�ejného sektoru, které obvykle intervenci realizují. Tyto evaluace zahrnují následující 
kroky: 
 

� Posouzení, zda a jakým zp�sobem jsou provázány a ve vzájemném souladu cíle širší 
politiky, celkových program� a specifických projekt�. 

� Posouzení, zda a do jaké míry je implementace jednotlivých složek program� 
v souladu s p�vodními cíli a plány.  

� Posouzení efektivnosti intervence. 
� Identifikace kritických faktor� úsp�šné implementace intervence a p�ekážek, které 

brzdí nebo poškozují její efektivní fungování. 
� Doporu�ení oblastí pro zlepšování výkonu a formulace pou�ení umož�ujících 

efektivn�jší implementaci.  
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Ráme�ek 2 Evaluace pr�b�hu programu Na správné cest� ( On Track) 
Evaluace tohoto programu Ministerstva vnitra Spojeného království poukázala na d�ležitost �ady otázek procesu 
realizace intervence. Zd�raznila význam dobrého projektového �ízení a kvality pracovník�, dostatku �asu na 
zpracování plánu realizace konkrétních projekt�, získání ú�asti a závazku klí�ových partner� a plánování se 
z�etelem k rizikovým a výjime�ným situacím. Z evaluace také vyplynulo, že pro úsp�šnou implementaci je 
nezbytný dostatek �asu na zpracování projektových návrh�, p�id�lení dostate�ných zdroj� na sb�r dat pro 
monitorování výkonu a evaluaci a také zpracování reálných cílových hodnot  a cíl� etap. Evaluáto�i posuzovali 
silné a slabé stránky r�zných realiza�ních model� jednotlivých projekt�, problémy p�i podpo�e procesu realizace 
a koordinace a procesu alokace zdroj�. Velmi d�ležitým pou�ením z evaluace byla ta skute�nost, že  programy 
ve zkoumané oblasti politiky pracují s velmi obtížnou skupinou klient�, a budování vztah� proto m�že trvat velmi 
dlouho a nelze je usp�chat.  

 
Evaluace nákladové ú�innosti 
Dalším významným p�ístupem k evaluaci iniciativ v této oblasti politiky je posouzení 
nákladové ú�innnosti p�i omezování kriminality a boji proti ní. P�i rozhodování o zm�nách 
projekt�, jejich mainstreamingu nebo ukon�ení je d�ležité v�d�t, které programy nabízejí 
nejvýhodn�jší využití prost�edk�. To je také sou�ástí obecného p�ístupu ke snižování  
a prevenci kriminality. P�i stanovení ekonomické efektivnosti intervencí je nutno zodpov�d�t 
tyto otázky:  
 

� Jaké byly skute�né náklady intervence? 
� Sv�d�í dosažené výsledky o vhodnosti vynaložení zdroj�? 
� Šlo o nejefektivn�jší zp�sob dosažení výsledk� nebo bylo možno pro zajišt�ní 

stejných výsledk� za stejné náklady realizovat jiné akce? 
 
Dva hlavní kroky pro posouzení vstup�/ výstup� p�edstavuje analýza nákladové efektivnosti 
a analýza náklad� a výnos�.  
 
P�i stanovení nákladové efektivnosti porovnáváme alternativní toky náklad� vedoucí  
k p�ibližn� podobným výstup�m a výsledk�m. Nejlepší alternativou je varianta s nejnižšími 
náklady zajiš�ující stanovený výsledek (nebo souboru výsledk�) za p�edpokladu zohledn�ní 
širších výsledk�,  které nelze do analýzy zahrnout. 
 
V rámci analýzy nákladové efektivnosti v oblasti boje proti kriminalit� je nutno provést odhad 
náklad� na dosažení stanovených výsledk�, které jsou obvykle vyjád�eny snížením 
kriminality, porušování ve�ejného po�ádku nebo po�tem recidiv. Tento odhad uvádí, zda 
intervence zam��ené na snižování kriminality (a kombinace t�chto intervencí) byly p�i 
dosahování svých cíl� nákladn�jší nebo levn�jší než jiná existující opat�ení a/nebo 
alternativní intervence. P�itom se vychází z p�edpokladu, že náklady intervence lze pln� 
odhadnout.  
 
Nákladovou efektivnost vyjad�ujeme jako vstupní náklady na jednotku dosaženého výstupu 
nebo výsledku. M�žeme nap�íklad zjistit náklady na jednoho delikventa navšt�vujícího 
vzd�lávací program (náklady na výstup) nebo náklady na jednu neuskute�n�nou loupež 
(náklady na výsledek). Pro odvození hodnot nákladové efektivnosti proto musíme znát objem 
vstup� použitých pro realizaci intervence, náklady na tyto vstupy a povahu a úrove� výstup� 
a výsledk�. Výsledky je bez ohledu na zp�sob jejich stanovení pro provedení analýzy 
nákladové efektivnosti nutno kvantifikovat (tj. vyjád�it numericky). Musíme p�edevším 
kvantifikovat výsledky s p�ímou vazbou na cíle intervence.  
 
Alternativní intervence musí mít pro porovnání nákladové efektivnosti stejné výstupy nebo 
výsledky a p�i m��eních je nutno vycházet ze stejného základu. Jako p�íklad lze uvést po�et 
(ur�itých) trestných �in�, jimž bylo zabrán�no, omezení pravd�podobnosti výskytu trestných 
�in�, po�et d�tí zapojených do programu v�asné intervence nebo recidivujících pachatel�. 
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Analýza náklad� a výnos� posouvá analýzu nákladové efektivnosti o krok dále tím, že 
k výsledk�m intervence p�i�azuje jejich finan�ní hodnotu. Když jsou finan�n� vyjád�eny 
náklady na vstupy a také hodnota výsledk� (p�ínos�), je možno provést p�ímé srovnání. 
 
Výsledky intervencí jsou �asto kvantifikovány jako míra snížení kriminality. Protože náklady 
spojené s kriminalitou nese spole�nost, potenciální ob�ti a systém trestního soudnictví, 
m�žeme hodnotu intervencí m��it nevynaloženými výdaji (úsporami) spole�nosti na trestné 
�iny, jimž bylo zabrán�no.  
 
Pro výpo�et úspor spole�nosti díky intervenci proto musíme v�d�t, jakému objemu trestných 
�in� bylo v d�sledku intervence zabrán�no a kolik by tyto (nevykonané) trestné �iny byly 
stály.  
 
R�zné trestné �iny vedou k r�zným úrovním a typ�m náklad� pro spole�nost (s vraždou jsou 
spojeny vyšší náklady než s vloupáním). P�i analýze nákladové efektivnosti se používá 
jednoduchá kvantifikace trestných �in�, jimž bylo zabrán�no, která nerozlišuje rozdíly 
v kvalit� dosažených výsledk�. Intervence, díky níž se p�edejde n�kolika vraždám, je 
ú�inn�jší než intervence, která zabrání stejnému po�tu vloupání. Jestliže k jednotlivým typ�m 
trestné �innosti p�i�adíme finan�ní vyjád�ení souvisících náklad�, m�že analýza náklad�  
a výnos� stanovit také kvalitu výsledk�. Toto stanovení se provádí co nejp�esn�jším  
a nejp�esv�d�iv�jším odhadem pr�m�rných náklad� spole�nosti na r�zné typy trestných 
�in�. Celkovou hodnotu p�ínos� intervence lze stanovit jako násobek po�tu trestných �in�, 
jimž bylo zabrán�no, a pr�m�rných náklad� na trestný �in.  
 
Analýza náklad� a výnos� pomáhá stanovit, do jaké míry byly intervence p�i snižování 
náklad� spole�nosti na kriminalitu úsp�šné a které intervence nebo jejich kombinace vedou 
k nejv�tším ekonomickým p�ínos�m. 
 
Analýzu náklad� a výnos� intervencí zt�žují neúplná data náklad� na vstupy a nedostate�n� 
jasná specifikace výstup� a výsledk�. Snahy o úplnou kvantifikaci náklad� �asto kon�í 
neúsp�chem, protože odhad t�chto náklad� bývá provád�n zp�tn� a nevychází ze v�asného 
sb�ru dat v pr�b�hu intervence. 
 

Ráme�ek 3: Evaluace programu „Crimestoppers“  
Program Crimestoppers poskytuje bezplatný, anonymní telefonický p�ístup k policejním službám v 29 regionech  
Spojeného království. Byla zpracována evalua�ní studie ú�innosti, která analyzovala celostátní data a také 
informace z jednotlivých region�  programu. Vstupní náklady za r. 2000 byly odhadnuty p�ibližn� na 4,6 milionu 
£. Z porovnání vstupních náklad� s výsledky vyplynulo, že odhadované celkové finan�ní náklady ve výši 4,664 
milionu £ vedly k 5.423 deklarovaným �ešením trestných �in� (zat�ení, kauce, pokuty). Náklady na jeden 
výsledek jsou tedy 860 £. Skute�ný po�et pozitivních výsledk� je pravd�podobn� mnohem vyšší, protože 
zp�tná vazba je �asto velmi slabá. Program podle odhadu  zajistil navrácení ukradeného majetku v hodnot� 
3.773.616 £. Z finan�ního hlediska se výnosy programu minimáln� rovnají jeho náklad�m a je možné, že je 
zna�n� p�evyšují. 
Zdroj: Gresham P. et al (2001) An Evaluation of the Impact of Crimestoppers. Home Office, UK, Briefing Note 
10/01. 

 
 
Problémy p�i sb�ru dat 
Hlavním problémem p�i sb�ru dat v této oblasti je registrace trestných �in�. Policejní 
statistiky všechny trestné �iny neuvád�jí. D�vodem je p�edevším míra závažnosti trestných 
�in�, p�edchozí negativní zkušenosti s jejich nahlášením, ochrana soukromí a úrove� d�v�ry 
v agentury pro prosazování práva. Nenahlášené trestné �iny mohou být mén� závažné  
a vést k menším finan�ním ztrátám, jejich ob��mi však bývají stejné osoby, zahrnují obvykle 
násilí a p�evládají v oblastech s vysokou mírou kriminality. Pro dopln�ní policejních statistik  
a získání informací o trestné �innosti, která v nich není zaznamenána, slouží šet�ení 
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zam��ená na ob�ti trestných �in� v domácnostech a podnicích. Také p�i t�chto šet�eních 
jsou však s nahlášením trestných �in� problémy (extrémním p�ípadem je vražda). Šet�ení 
mohou být podle pot�eby provád�na na národní, regionální nebo místní úrovni.  
 
Evaluáto�i mezinárodních intervencí musí navíc velmi opatrn� p�istupovat ke srovnávání míry 
kriminality v jednotlivých zemích. Absolutní srovnání mohou být zavád�jící kv�li rozdíl�m 
v definici trestných �in�, postupech pro jejich registraci a procentu nahlášených trestných 
�in�. V�tšina sou�asných mezinárodních databází zahrnujících statistiky kriminality (nap�. 
statistiky Interpolu) obsahují data, která byla p�ímo nahlášena národními orgány, a výslovn� 
zd�raz�ují, že nebyly provedeny žádné úpravy za ú�elem harmonizace definic trestných �in� 
a postup� pro jejich hlášení.  
 
Projekty financované z intervencí by m�ly poskytovat v�tšinu dat týkajících se vstup�, 
výstup� a výsledk�. Projekty by m�ly povinn� zpracovávat obsáhlé ale jednoduché databáze 
pro záznam informací, nap�íklad o po�tu d�tí podpo�ených programy v�asné intervence. 
Z evaluací p�íslušných intervencí však �asto vyplývá, že komplexních a spolehlivých dat pro 
monitoring výkonu je nedostatek.  

Hlavní metody a techniky 
 
Konzultace se zainteresovanými subjekty, místní evaluace, focus groups, participa�ní 
p�ístupy a metody, využití dat z druhotných zdroj�, využití administrativních dat, 
experimentální a kvaziexperimentální metody, analýza nákladové efektivnosti. 

Indikátory 
 
Vstupy jsou v této oblasti politiky obvykle monitorovány stanovením objemu lidských, 
fyzických a finan�ních zdroj� využitých pro realizaci programu. Pat�í sem po�et pracovník� 
ve�ejných a neve�ejných institucí a náklady na školení, provozovny, provozní náklady, 
za�ízení pro realizaci (nap�. bezpe�nostní za�ízení), pr�zkum a sb�r dat, náklady na publicitu 
a ší�ení informací.  
 
Výstupy intervencí v této oblasti lze obvykle m��it fyzikálními jednotkami, nap�. po�tem kus� 
za�ízení dodaného policii, po�tem podpo�ených potenciálních i skute�ných delikvent� atd.  
U intervencí sledujících prosazování kultury zákonnosti m�žeme výstupy m��it jako objem 
aktivit agentur pro prosazování práva a jiných aktér� (nap�. po�et realizovaných vým�n  
a informa�ních kampaní, návšt�v ve školách atd.).  
 
Indikátory výsledk� intervencí lze rozd�lit na „tvrdé“ a „m�kké“ hodnoty. Pokud jde o tvrdé 
výsledky, m�že být indikátorem nap�íklad snížení/zvýšení/stagnace typu  kriminality, na n�jž 
je intervence zam��ena (nap�. snížení po�tu loupeží). U m�kkých výsledk� m�žeme na 
základ� pr�zkum� ve�ejného mín�ní m��it, jak p�íslušné komunity vnímají bezpe�nost  
a programy (nap�. v d�sledku intervence se více lidí cítí bezpe�n�ji, když vycházejí po 
setm�ní). P�i stanovení kauzálních vazeb mezi výstupy a výsledky intervence je d�ležité 
uvažovat všechny ostatní externí faktory, které by mohly mít dopad na zjišt�né zm�ny  
v kriminalit�. 
 
Indikátory dopadu by m�ly m��it, zda výsledky dosažené díky intervenci trvají delší dobu  
a zda mají dopad také na jiné oblasti/ cílové skupiny/ typy kriminality, na n�ž intervence 
p�ímo zam��ena nebyla.  
Sledovaný �asový rámec dopad� se pohybuje od jednoho do dvou let (pokud jde o udržitelné 
snížení kriminality) nebo trvá deset let i více (u dopad� na potenciální mladistvé delikventy).  
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Situace v oblasti bezpe�nosti a zákonnosti je krom� iniciativ pro omezování kriminality také 
závislá na jiných politikách (nap�. programech komplexní regenerace komunity  
a ekonomického rozvoje).  
 

Ráme�ek 4: Finan�ní podpora v�asné prevence kriminality mládeže 
 Indikátory programu (vztah 

k intervenci a jejím efekt�m) 
Indikátory kontextu (vztah 
k podporované oblasti) 

Indikátory vstup� Po�et pracovník� pot�ebných pro 
aktivity programu 

Celkový po�et zam�stnanc� 
v relevantních orgánech 

 Objem finan�ních prost�edk� 
p�id�lených na program 

Objem finan�ních prost�edk� 
p�id�lených na všechny iniciativy 
pro omezování kriminality 

Indikátory výstup� Po�et d�tí, jimž byla poskytnuta 
pomoc 

Celkový po�et mladistvých 
delikvent�  

Indikátory výsledk� Prevence trestného jednání 
v cílové skupin� d�tí  

Celkový po�et mladistvých 
delikvent� 

 Vyšší participace, udržení cílové 
skupiny d�tí ve školách a jejich 
lepší prosp�ch  

Míra participace, udržení 
relevantních v�kových skupin ve 
školách  jejich a lepší prosp�ch 

Indikátory dopad� Prevence trestného jednání cílové 
skupiny d�tí po dvou letech 

Celkový po�et mladistvých 
delikvent� po dvou letech 

 Vyšší participace, udržení cílové 
skupiny d�tí ve školách a jejich 
lepší prosp�ch 

Míra participace, udržení 
relevantních v�kových skupin ve 
školách  jejich a lepší prosp�ch 

 
 

 
Ráme�ek 5: Vytvá�ení komunitních partnerství  pro omezování kriminality a rušení ve�ejného po�ádku 
v oblastech s nejvyšší kriminalitou 

 Indikátory programu (vztah 
k intervenci a jejím efekt�m) 

Indikátory kontextu (vztah 
k podporované oblasti) 

Indikátory vstup� Po�et pracovník� pot�ebných pro 
aktivity programu 

Celkový po�et zam�stnanc� 
v relevantních orgánech 

 Objem finan�ních prost�edk� 
p�id�lených na program 

Objem finan�ních prost�edk� 
p�id�lených na všechny iniciativy 
pro omezování kriminality 

Indikátory výstup� Po�et a rozložení organizací  
a program� zapojených do 
partnerství 

 

 Po�et policist� p�id�lených na 
prioritní akce identifikované 
partnerstvím 

 

 Po�et p�ijatých opat�ení (nap�. 
bezpe�nostních kamer 
v nákupních st�ediscích)  

 

Indikátory výsledk� Omezení prioritních typ� 
kriminality (nap�. loupeží)  
v komunit� 

Míra kriminality v oblasti 

 Zvýšení pocitu bezpe�nosti  
v komunit�  

Procento �len� komunity, kte�í se 
cítí bezpe�n�ji  

Indikátory dopad� Snížení cílové kriminality 
p�etrvávající po dvou letech 

Míra kriminality v oblasti po dvou 
letech  

 Zvýšení bezpe�nosti p�etrvávající 
po dvou letech 

Procento �len� komunity, kte�í se 
cítí bezpe�n�ji po dvou letech   
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V ráme�ku 6 jsou uvedeny hlavní indikátory pro srovnávání intervencí, které lze využít také 
pro srovnání r�zných intervencí na místní, regionální a evropské úrovni.  
 

Ráme�ek 6: Hlavní indikátory 
Úrove� Hlavní indikátor a zdroj  
Vstupy Po�et zam�stnanc� orgán� pro prosazování práva (P�ehledy OSN o vývojových 

trendech kriminality a operacích systém� spravedlnosti) 
Objem finan�ních zdroj� (rozpo�ty orgán� pro prosazování práva z  P�ehled� OSN  
o vývojových trendech kriminality a operacích systém� spravedlnosti) 

Výstupy Pokrytí – Po�et kone�ných p�íjemc� pomoci nebo služeb v rámci programu (v �len�ní 
na muže/ ženy, v�kové skupiny) 
Po�et zprost�edkujících subjekt� – organizací ve�ejného, dobrovolného a soukromého 
sektoru, které jsou p�íjemci p�ímé pomoci nebo služeb v rámci programu (podle odv�tví) 
 
Po�et opat�ení realizovaných programem (podle typu opat�ení – prevence, policejní 
služby, trestní opat�ení) 
Objem za�ízení poskytnutého orgán�m pro prosazování práva 

Výsledky %  snížení cílových typ� kriminality (data o mí�e kriminality a trendech z P�ehled� OSN 
o vývojových trendech kriminality a operacích systém� spravedlnosti, Mezinárodní 
srovnání statistik v oblasti trestního soudnictví Ministerstva vnitra Spojeného království) 
% zvýšení pocitu bezpe�nosti obyvatel (mezinárodní p�ehledy ob�tí trestných �in� 
poskytuje Institut OSN pro srovnávací výzkum regionální  kriminality) 

Dopady %  snížení kriminality po dobu alespo� 2 let  
%  zvýšení pocitu bezpe�nosti po dobu alespo� 2 let 
Vyšší kvalita života v komunitách (pr�zkumy ve�ejného mín�ní)  
Zlepšení ekonomického rozvoje a vyšší prosperita oblasti (indexy deprivace)  

Osv�d�ená praxe 
 
Politika v oblasti svobody, bezpe�nosti a spravedlnosti je pom�rn� nová a evalua�ní praxe 
se v této oblasti neustále vyvíjí. K významným zm�nám došlo ve sb�ru srovnatelných dat. 
Uvádíme p�íklady:  
 

� Komplexním primárním zdrojem pro mezinárodní srovnání statistik v oblasti 
kriminality jsou šet�ení a p�ehledy OSN a dokumenty zpracovávané Ministerstvem 
vnitra Spojeného království obsahující mezinárodní srovnání statistik kriminality. 
Šet�ení OSN jsou zdrojem dat o kriminalit� ve všech zemích sv�ta, zatímco britské 
Ministerstvo vnitra  provádí sb�r dat z evropských zemí a zemí G8. V obou p�ípadech 
jsou k dispozici trendy kriminality minimáln� od r. 1990, data o r�zných typech 
kriminality vycházející z policejních statistik a také indikátory výkonu systém� 
trestního soudnictví (po�et zam�stnanc�, výše rozpo�t�, po�et v�z��, délka trest� 
atd.).  

� Šet�ení týkající se ob�tí trestných �in� se obvykle využívají pro zjišt�ní a dopln�ní 
úrovn� kriminality uvád�né v policejních statistikách. Mezinárodní šet�ení týkající se 
ob�tí trestných �in� provedl Institut OSN pro srovnávací výzkum regionální  
kriminality v letech  1989, 1992, 1996, 2000. Ve Spojeném království se toto šet�ení 
provádí každoro�n�.  

� Studie náklad� na specifické typy kriminality obsahující spolehlivé informace. Náklady 
vyvolané kriminalitou zohled�ují veškeré dopady  kriminality a pokud možno odhadují 
jejich finan�ní hodnotu. Pat�í sem prevence trestných �in� a jejich o�ekávání, 
d�sledky a také reakce na kriminalitu a její �ešení.  

� Podrobná studie posuzující závažné d�sledky zneužívání drog a nezákonného 
obchodu s drogami pro jednotlivce a spole�nost. Nap�íklad v N�mecku v r.1995 
odhadované celkové náklady zp�sobené zneužíváním drog, souvisící kriminalitou  
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a vynaložené na preventivní opat�ení tvo�ily 0,4% HDP. Další náklady související se 
zneužíváním drog zahrnují ztráty zp�sobené p�ed�asnou úmrtností, ztrátou p�íjm�, 
zvýšením nehodovosti v zam�stnání a nižší produktivitou uživatel� drog 
z ekonomicky produktivních skupin (finan�n� pom�rn� zabezpe�ených ob�an� 
mladšího v�ku z m�stských oblastí).  

� Zprávy Sv�tové banky, která se snaží odhalovat korup�ní praktiky za ú�elem 
identifikace a srovnání r�zných vzorc� problém� v zemích s p�echodovými 
ekonomikami. Na základ� zjišt�ní zpracovává záv�ry pro specifické protikorup�ní 
strategie zohled�ující regionální rozdíly a usilující o efektivn�jší zam��ení reforem. 
Prokazuje také silné kauzální vazby mezi korupcí a rostoucí mírou chudoby  
a nerovností p�íjm�. Korupce brání optimálnímu rozd�lování ve�ejných výdaj�  
a výrazn� snižuje kvalitu ve�ejných služeb, což má vážné d�sledky p�edevším pro 
slupiny s nízkými p�íjmy. 

� DG pro spravedlnost a záležitosti vnitra spravuje speciální webovou stránku ur�enou 
pro pracovníky se zájmem o p�íklady osv�d�ené praxe v prevenci kriminality 
v zemích EU. Obsahuje popisy a resumé projekt� dokládající dobré výkony 
pracovník� z praxe r�zných  �lenských stát�. Zajímavým p�íkladem je projekt pro 
potla�ování zneužívání drog ve Frankfurtu nad Mohanem nebo akce pro omezování 
krádeží mobilních telefon� ve Spojeném království.  
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B07 - ENVIRONMENTÁLNÍ  POLITIKA 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 
 
Popis oblasti politiky 
 
Socioekonomický rozvoj m�že být udržitelný, jen když jsou �ádn� chrán�ny p�írodní zdroje  
a systémy, na nichž závisí rozvoj a prosperita. Ochrana a podpora životního prost�edí je tedy 
nezbytným p�edpokladem udržitelného socioekonomického rozvoje. 
 
Environmentální politika pat�í k nejširším a nejkomplexn�jším politickým oblastem, pokud jde 
o otázky, jichž se týká, aktéry a politické nástroje. Environmentální opat�ení mohou být 
zam��ena nap�. na tyto oblasti:   
 

• ochrana kvality environmentálních médií, jako je ovzduší, voda, p�da, 
• omezování emisí nejr�zn�jších zne�iš�ujících látek, nap�. odpadu a chemických 

emisí, 
• regulace využívání neobnovitelných zdroj�, 
• �ešení n�kterých širokých témat, nap�. zm�n klimatu, hlu�nosti, ochrany biodiverzity. 

 
Velmi široká je také škála aktér�, kte�í p�ispívající k environmentálním problém�m, a proto se 
musí podílet na jejich �ešení. Zahrnují: 
 

• ekonomické sektory (pr�mysl, energetika, zem�d�lství atd.), 
• jednotlivé domácnosti a spot�ebitele, 
• orgány ve�ejné správy, 
• nevládní neziskové organizace. 

 
Environmentální problémy je také nutno �ešit na r�zných geografických úrovních  od globální 
úrovn� (zm�ny klimatu) až po místní úrove� (odvoz komunálního odpadu), a proto se jimi 
musí zabývat vždy ta nejvhodn�jší úrove� ve�ejné správy, p�estože intervence jsou �asto 
nezbytné na více úrovních. 
 
Aby bylo možno ovliv�ovat chování takto r�znorodé skupiny zainteresovaných subjekt�, je 
nutno mít k dispozici širokou nabídku politických nástroj�. Pat�í k nim regulace pomocí 
legislativy, ekonomické nástroje, zajiš�ování infrastruktury (nakládání s odpadem a �išt�ní 
odpadních vod) a služeb (za�ízení pro recyklaci) ze státního rozpo�tu a také ší�ení informací, 
vzd�lávání a školení. 
 
Obsáhlost a komplexnost environmentální politiky se odráží v prioritách a politických 
p�ístupech Šestého environmentálního ak�ního programu EU (6EAP), který tvo�í rámec 
environmentální politiky EU do r. 2012 (viz ráme�ek 1). 
 
Environmentální politika se také liší od jiných oblastí politiky tím, že její ú�innost je závislá na 
znalostech exaktních i spole�enských v�d. Zpracování ú�inných politických opat�ení 
vyžaduje znalost t�chto otázek:  
 

• jak fungují biologické a fyzikální zákonitosti,  
• jaký vliv na n� má lidská �innost,  
• jak je možno tyto �innosti co nejú�inn�ji ovlivnit politickými intervencemi.  

 
Je nutno využívat podporu v�deckého výzkumu a rozsáhlý monitoring. 
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Ráme�ek 1:  Šestý environmentální ak�ní program EU (6EAP) 

�ty�i klí�ové prioritní oblasti:  
• Zm�ny klimatu 
• P�íroda a biodiverzita 
• Zdraví a životní prost�edí  
• �ízení zdroj� a nakládání s odpady 
N�kolik strategických p�ístup� : 
• Integrace ochrany životního prost�edí do ostatních politik EU 
• Ovliv�ování trhu prost�ednictvím podnik� a spot�ebitel� 
• Zplnomoc�ování a ovliv�ování jednotlivých ob�an� pomocí lepší osv�ty, v�tší informovanosti a p�íležitostí 

pro zapojení 
• Prosazování integrovaného prostorového plánování, zejména v m�stských a pob�ežních oblastech  
• Zlepšování výzkumu, dat, indikátor�, posuzování a evaluace pro zajišt�ní ú�inn�jších politik. 
Program nezavádí žádné nové environmentální cíle a harmonogramy, probíhá však zpracování sedmi 
podrobných tématických strategií. 

 
Vlivy n�kterých environmentálních politik mohou být patrné v krátkodobém horizontu (nap�. 
omezení olovnatých emisí v ovzduší používáním bezolovnatého benzinu). V d�sledku 
p�írodních proces� se však kone�ný dopad jiných politik m�že projevit až po mnoha letech 
(nap�. omezení prosakování nitrát� do zemní vody).    
 
Kauzální vazby, jimiž �innosti lidí ovliv�ují fyzické prost�edí, nejlépe znázorníme modelem 
DPSIR (viz ráme�ek 2), který spojuje hybné síly (Driving Forces) s tlaky (Pressures), jimiž 
p�sobí na stav životního prost�edí (State of environment), a s dopady (Impacts) na 
ekosystémy nebo zdraví osob. Reakce (Responses) orgán� ve�ejné správy, ekonomických 
aktér� nebo ve�ejnosti se snaží ovlivnit jednu nebo více složek modelu. Evaluace ex post 
environmentálních politik je tedy zam��ena na ú�innost zmín�ných vazeb mezi reakcemi  
a jejich cíli. 
 

Ráme�ek 2: Model DPSIR  Drivers – Pressure – State – Impact - Response 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Environmentální politiky jsou obvykle zam��eny na hybné síly a tlaky (D a P) a neusilují  
o p�ímou zm�nu stavu životního prost�edí (S) nebo dopadu (I) na ekosystémy (politiky však 
n�kdy zm�ny dopadu sledují, nap�. p�ímá aplikace vápence pro omezení kyselosti jezer 
nebo navracení vyhynulých druh� do p�írody). D�vodem je, že všeobecn� p�ijímané 
environmentální zásady obvykle kladou d�raz na p�í�iny zne�išt�ní a vy�erpávání zdroj�, 

Hybné 
síly 

Tlaks 

Stav ŽP 

Dopad 

Reakce 

Hybné síly, nap�. nár�stpo�tu 
obyvatelstva a ekonomický 

r�st, urbanizace a intenzifikace 
zem�d�lství, vedou k emisím 

zne�iš�ujících látek a jiným 
tlak�m, které ovliv�ují stav 

životního prost�edí a mohou 
mít dopad na zdraví lidí nebo 
ekosystém�. Reakce mohou 

omezovat hybné síly jako 
takové a usilovat o snížení 

jejich p�ímých tlak� nebo 
nep�ímých vliv� na stav 

životního prost�edí a zdraví 
populace 
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spíše než na takzvaná koncová �ešení. K p�íklad�m pat�í zásada „zne�iš�ovatel platí“ (PPP), 
zásada preventivní pé�e a zásada integrace pot�eb ochrany životního prost�edí do všech 
ekonomických �inností již od jejich po�átku. Ve srovnání s n�kterými jinými politikami, nap�. 
ochranou zdraví nebo dopravní politikou, proto výdaje z ve�ejných rozpo�t� na ochranu 
životního prost�edí tvo�í pom�rn� malé procento celkových politických intervencí, protože 
náklady na zlepšování životního prost�edí by m�li nést ti, kdo zodpovídají za jeho 
zne�iš�ování, a nikoli da�oví poplatníci. 
 
N�které strukturální programy však p�esto mají výslovn� environmentální cíle. Indikativní 
seznam podobných projekt� je uveden v ráme�ku 3. 
 

Ráme�ek 3: Typy environmentálních projekt� 
• Infrastruktura pro ochranu životního prost�edí (nap�. �istírny odpadních vod, nakládání s odpadem) 
• Zlepšování prost�edí pro podnikání (nap�. nové podnikatelské parky v tzv. brownfieldech) 
• Vývoj nových produkt� šetrných k životnímu prost�edí (zelené technologie) 
• Rozvoj nových environmentálních služeb (nap�. recyklace, rekonstrukce, op�tovné využívání, úspory 

energie) 
• Poradenské služby (nap�. environmentální �ídící systémy EMS) 
• �ízení biotop� 
• Školení na podporu uvedených tématických oblastí 
Zdroj: ‘Europe’s Environment: The Second Assessment’, European Environment Agency 1998 
          Životní prost�edí Evropy: Druhé posouzení, Evropská environmentální agentura 1998 

 
Preventivní p�ístup k environmentální politice znamená, že je nezbytné integrovat ochranu 
životního prost�edí (provést mainstreaming) do strukturálních program�, které mají jiné cíle 
než ochranu nebo zlepšování životního prost�edí.  Cílem je zajistit, aby tyto programy životní 
prost�edí alespo� nepoškozovaly a pokud možno pozitivn� p�ispívaly k dosahování 
environmentálních cíl�. Na�ízení o strukturálních fondech EU pro období 2000-2006 
nap�íklad zahrnuly životní prost�edí a udržitelný rozvoj mezi t�i horizontální témata, jež je 
nutno zohlednit ve všech vertikálních prioritách, opat�eních a projektech program� 
strukturálních fond� (viz ráme�ek 4). Z mainstreamingu ochrany životního prost�edí do 
strukturálních program� vyplývají jiné požadavky na evaluaci, než jaké jsou aplikovány p�i 
evaluaci výslovn� environmentálních program�.   
 

Ráme�ek 4: Zapracování environmentální politiky do strukturálních fond� EU (mainstreaming) 

Ve sm�rnicích uve�ejn�ných Evropskou komisí (DG Regio) v �ervenci 1999 je uvedeno:  
Amsterodamská smlouva stanoví, že finan�ní nástroje Evropské unie musí sm��ovat, a to zárove�  
a v dlouhodobém horizontu, k ekonomickému r�stu, sociální soudržnosti a ochran� životnímu prost�edí, jinými 
slovy k udržitelnému rozvoji. To znamená, že p�i p�íprav� a implementaci opat�ení podporovaných ze 
strukturálních fond� a Fondu soudržnosti je nutno uvažovat otázky ochrany životního prost�edí a zajiš�ovat 
zejména soulad s legislativou Spole�enství na ochranu životního prost�edí a p�írody. 
 

 
Možné evalua�ní p�ístupy, metody a nástroje 
 
Evaluace ex ante  
Pot�eba preventivního p�ístupu k ochran� životního prost�edí znamená, že navrhované 
strukturální programy a n�které projekty ve všech socioekonomických sektorech vyžadují 
evaluaci ex ante. Tento požadavek stanoví platné rámcové na�ízení o strukturálních fondech. 
Od �ervna 2004 bude také Sm�rnice EU o posuzování vlivu koncepcí na životní prost�edí 
(SEA) �. 2001/42 vyžadovat toto posouzení také u celé �ady plán� a program� ve�ejného 
sektoru v�etn� program� ekonomického rozvoje.  Konkrétní požadavky Sm�rnice SEA se 
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budou vztahovat zejména na programy strukturálních fond� EU v novém programovém 
období po r. 2007.  
 
Cílem evaluace ex ante je:  
• p�edem identifikovat environmentální p�íležitosti a rizika vyplývající z programu,  
• zvážit alternativní p�ístupy, které by pro životní prost�edí mohly být v�tším p�ínosem 

(nebo minimalizovat negativní vlivy zmir�ujícími opat�eními), 
• stanovit rámec pro mezidobou (interim) a ex post evaluaci.  (�ím lépe je evaluace ex 

ante provedena, tím je pro monitorování programu užite�n�jší).  
 
Evaluace ex ante mohou vycházet z cíl� nebo z referen�ního stavu. V prvním p�ípad� 
odpovídají na otázku: „Jak program p�isp�je k dosažení našich environmentálních cíl�?“  
Druhý typ evaluace �eší otázku:  „Jaké rozdíly oproti sou�asnému stavu životního prost�edí 
program zajistí?“ Evaluace ex ante sledující dosahování cíl� jsou vhodn�jší, protože 
vycházejí ze snahy program využít pro zlepšení životního prost�edí. Dále se proto budeme 
v�novat tomuto typu evaluace. 
 
Fáze evaluace ex ante 
1. Identifikovat strategické environmentální cíle evropských, národních a regionálních 

program� v oblasti životního prost�edí nebo udržitelného rozvoje. Priority 6EAP mají toto 
zam��ení:  

 
• omezení klimatických zm�n, 
• ochrana a podpora biodiverzity, 
• zlepšování �ízení p�írodních zdroj� (nap�. posílením odpadového hospodá�ství  

a recyklace), 
• snižování negativních dopad� životního prost�edí na lidské zdraví (nap�. zlepšováním 

kvality ovzduší na místní úrovni nebo lepší kontrolou chemikálií a nakládání s nimi). 
 
2. Na základ� t�chto celkových cíl� identifikovat specifické opera�ní cíle relevantní pro 

jednotlivé priority programu a biologické a fyzické charakteristiky regionu (viz ráme�ek 5). 
 
3. Na základ� t�chto opera�ních cíl� stanovit reálné a relevantní cílové hodnoty, kterých 

by m�l dosáhnout program jako celek a všechny jeho priority a opat�ení. Lze je definovat 
jako výstupy, výsledky a celkové dopady na biologické a fyzické prost�edí a m�ly by 
pokud možno být kvantifikovány. M�že to být nap�íklad po�et ú�astník� v kurzech 
environmentálního managementu, po�et cest ujetých na kole místo motorového vozidla 
v dané lokalit�, hektary vy�išt�ných pozemk� nebo zlepšení jakosti vody v kvantitativním 
vyjád�ení. 

 
4. Stanovit výchozí referen�ní stav na základ� zprávy o životním prost�edí se zam��ením 

na environmentální priority identifikované v první fázi. Toto posouzení výchozího stavu je 
nezbytné pro monitorování pr�b�hu implementace programu. 

 
5. Vyhodnotit všechny navrhované priority a opat�ení v programu a posoudit, zda 

dosahování cílových hodnot stanovených ve 3. fázi ovlivní pozitivn�, neutráln� nebo 
negativn�. 

 
6. Pokud je pravd�podobná míra p�isp�ní hodnocena neutráln� nebo negativn�, je nutno 

zvážit alternativní postupy, které by mohly zajistit �ešení vít�z-vít�z, a pokud to není 
možné, identifikovat zmír�ující opat�ení vyvažující negativní dopady. 
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Ráme�ek 5: Strategické a opera�ní environmentální cíle 
STRATEGICKÉ ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE OPERA�NÍ CÍLE 
Omezit používání neobnovitelných p�írodních zdroj� Nižší spot�eba neobnovitelných zdroj� 

P�ednostní využívání obnovitelných zdroj� a energie 
P�ednostní využívání recyklovaných nebo op�tovn� 
používaných materiál� 
P�ednostní využívání hromadné dopravy 
Posilování energetické úspornosti p�i projektování  
a v technologiích 

Nep�ekra�ovat regenera�ní kapacitu p�írodních 
zdroj� p�i jejich využívání  

P�im��ené využívání p�írodních zdroj� 
Podpora regenerace degradovaných p�írodních zdroj� 
Využití udržitelných postup� v rostlinné výrob�, chovu 
dobytka a lesnictví 

Zodpov�dn� používat a �ídit nebezpe�né látky a 
odpady 

Omezení používání toxických materiál� 
Snížení produkce odpadu 
Posilování technologií s nízkou spot�ebou primárních 
zdroj� 
Šetrné nakládání s odpady 

Udržovat a zlepšovat p�írodní zdroje: biotopy, 
živo�išné a rostlinné druhy a krajinu 

P�edcházení škodám na chrán�ných druzích a biotopech 
Podpora zlepšování biotop� 
Zvyšování znalostí o p�írodním d�dictví a podpora jeho 
využívání 
Ochrana krajiny v�etn� kulturní krajiny (zídky, živé ploty, 
vodní kanály atd.) 

Udržovat a zlepšovat p�írodní zdroje: p�du. Minimalizace úniku škodlivin do p�dy 
Omezení �inností vyvolávajících erozi 
Podpora �inností zahrnujících regeneraci zne�išt�né 
p�dy 

Udržovat a zlepšovat p�írodní zdroje: vodu. Minimalizace úniku škodlivin do vody 
Integrované �ízení zdroj� povrchové a podzemní vody 
Podpora úspor vody (�ízení poptávky) 
Podpora �inností zahrnujících regeneraci zne�išt�ných 
zón 

Udržovat a zvyšovat kvalitu místního životního 
prost�edí. 

Minimalizace emisí do ovzduší 
Omezování hluku p�i územním plánování  
Podpora p�ístupu obyvatelstva k zeleni a p�írodním 
plochám 

�ešit otázky s vlivem na zm�ny klimatu Minimalizace spot�eby pevných paliv 
Zvyšování energetické efektivnosti 
Vytvá�ení pohlcova�� CO2  
Podporovat obnovitelné zdroje energie 

 
Zdroj: Sunyer. C (2003) Environmental Assessment in mid-term evaluation of structural programming:  
Methodology and experiences from Spain. 
http://europa.eu.int/comm/regional_opolicy/sources/docconf/budapeval/index_en.htm 

 
Evaluace ex ante by také m�la popsat �ídící struktury a procedury, které je nutno zavést 
pro mainstreaming environmentálních otázek do všech aspekt� programu. N�které postupy 
vhodné pro mainstreaming uvádíme v oddíle o mezidobých evaluacích níže.  
 
Cílem environmentální evaluace ex ante vycházející z cíl�, je p�edevším optimalizace 
programu z hlediska ochrany životního prost�edí a nikoli jen prostý popis jeho 
pravd�podobných dopad� z hlediska nezaujatého pozorovatele. Proto by m�la být nedílnou 
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sou�ástí procesu zpracování programu a nem�la by k n�mu být jen dodate�n� dopln�na až 
po provedení všech d�ležitých rozhodnutí týkajících se priorit a opat�ení.    
 
Mezidobé (interim) evaluace 
 
Mezidobé evaluace p�edstavuje p�edevším �ídící nástroj pro posouzení, zda program 
dosahuje svých environmentálních cíl�, míry jejich dosažení a ú�innosti. Výsledky mezidobé 
evaluace by m�ly být využity pro úpravu priorit, opat�ení a systém�. Mezidobá evaluace by 
m�la být zam��ena spíše na aktivity (výstupy) a výsledky programu než na kone�né dopady 
na životní prost�edí, protože na jejich posouzení je obvykle p�íliš brzy. Také je technicky 
sch�dn�jší stanovit kauzální vazby mezi programem, aktivitami, jež podporuje, a výsledky 
t�chto aktivit, než mezi programem a jeho vlivy na širší biologické a fyzické prost�edí. 
 
Fáze mezidobé evaluace 
 
Ov��ení environmentální evaluace ex ante 
Adekvátnost environmentální evaluace ex ante je nutno posoudit z n�kolika hledisek.  
 
• Je nutno prov��it, zda je p�ekro�ení environmentálních cíl� p�im��ené se z�etelem ke 

všem novým nebo pozm�n�ným evropským, národním nebo regionálním 
environmentálním strategiím. V rámci 6EAP Evropské unie se nap�íklad zpracovává 
n�kolik podp�rných tématických strategií, které budou zahrnovat nové cílové hodnoty  
a harmonogramy. Je nutno zohlednit nové cílové hodnoty pro priority a opat�ení 
odrážející nové environmentální cíle. 

• Pokud byla na základ� evaluace ex ante identifikována alternativní nebo zmír�ující 
opat�ení pro vyvážení potenciáln� škodlivých dopad� na životní prost�edí, je t�eba 
prov��it priority a opat�ení, jež jsou sou�ástí programu a finan�n� podporovaných 
projekt� a zajistit, aby byla provedena nápravná opat�ení. 

• Implementaci opat�ení je nutno hodnotit ve vazb� na výstupy a výsledky díl�ích cíl� 
stanovených v evaluaci ex ante. Cíle m�že být dosaženo až na konci programu, takže p�i 
mezidobé evaluaci lze o�ekávat nedostate�né pln�ní. Pokud je však po�et nebo povaha 
projekt� financovaných z konkrétního opat�ení taková, že jsou dosažení 
p�edpokládaného cíle p�íliš vzdáleny, je nutno zodpov�d�t tyto otázky: 

-  Byl p�edložen nižší po�et žádostí o projekty, než se p�edpokládalo? Pokud 
ano, pro�?  

-  Jaké kroky je možno provést pro získání v�tšího po�tu projekt� ur�itého 
druhu? 

-  Je stanovená cílová hodnota nereáln� vysoká, není ji nutno upravit? 
 
Systémy pro monitorování a p�edkládání zpráv 
Veškeré evaluace jsou závislé na dostupnosti relevantních a spolehlivých dat. Data je nutno 
zajiš�ovat na úrovni projekt� a projektoví manaže�i je musí poskytovat ve �tvrtletních nebo 
pololetních zprávách. Je nutno prov��it obsah zpráv p�edložených projektovými manažery  
a povahu otázek, na n�ž odpovídají, a zajistit tak sb�r informací vhodných pro monitorování 
pr�b�hu sm��ujícího k dosažení environmentálních cílových hodnot na úrovni priorit  
a opat�ení. Je nutno také zkontrolovat p�im��enost procedur kontroly kvality t�chto zpráv. 
 
Mezidobá evaluace by m�la hledat odpov�di na tyto otázky: 
 
• Jaké mechanismy, pokud existují, byly využity pro mainstreaming environmentálních 

otázek do �ízení programu a výb�ru projekt�? 
• Byly pro n� ur�eny p�im��ené zdroje? 
• Jaký to m�lo vliv na typ projekt�, kterým byla poskytnuta podpora?  
• Jaké další struktury a procedury je t�eba zavést?   
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Dále je t�eba prov��it aplikaci Sm�rnice �. 97/11 o posuzování vlivu na životní prost�edí (EIA) 
na všechny projekty spadající do kategorií uvedených v p�ílohách I a II. Je nutno stanovit, 
zda bylo provedeno posouzení vlivu na životní prost�edí, v jaké kvalit� a zda byla zavedena 
nápravná opat�ení. Podobn� je nutno zkontrolovat aplikaci požadavk� Sm�rnice �. 94/43  
o biotopech na projekty s potenciálním vlivem na území sít� Natura 2000.  
   
Evaluace ex post  
 
Evaluace ex post by m�la vy�ešit všechny otázky, které vyplynuly z mezidobé evaluace, 
musí však jít dál a stanovit celkový dopad programu.  Zahrnuje tyto základní otázky: 
 

• Relevance – do jaké míry se prioritám programu poda�ilo vy�ešit místní nebo 
regionální pot�eby ochrany životního prost�edí? 

• Efekty – jaké mají projekty, priority a opat�ení dopady – p�edpokládané  
i nep�edpokládané – na hybné síly, tlaky a stav životního prost�edí? 

• Ú�innost – bylo dosaženo konkrétních cíl� t�chto efekt�? 
• Nákladová efektivnost – bylo t�chto efekt� dosaženo s co nejnižšími náklady? 

 
Zodpov�zení otázek týkajících se relevance a ú�innosti usnadní záv�ry environmentální 
evaluace ex ante, jejímž úkolem bylo stanovit cíle a cílové hodnoty priorit a opat�ení.   
 
Evaluace ex ante by m�la zahrnovat aktualizované posouzení funkce struktur a procedur pro 
mainstreaming otázek ochrany životního prost�edí a m�la by vysv�tlit d�vody vývoje 
implementace.  
 
Stanovení kauzálních vazeb 
Všechny evaluace dopadu mají spole�ný problém - jak zjistit, zda zm�ny v ekonomice, 
spole�nosti nebo životním prost�edí byly vyvolány specifickými politikami nebo programy. Ve 
vztahu k environmentálním otázkám je tuto skute�nost zvláš� obtížné nebo dokonce 
nemožné stanovit. Zm�ny ve stavu životního prost�edí m�že vyvolat n�kolik sou�asn� 
p�sobících faktor�, nap�. soub�žných politik nebo vn�jších faktor�, jako jsou zm�ny 
v b�žných ekonomických aktivitách.    
 
Proto je velmi d�ležité rozlišovat kauzální závislosti od situace, kdy jsou dopady ur�itému 
programu jen p�i�ítány.  Nap�íklad zprávy o stavu životního prost�edí vykazující zlepšení 
nebo zhoršení prost�edí v �ase samy o sob� nejsou dostate�ným podkladem pro formulaci 
záv�r� o úsp�šnosti nebo neúsp�šnosti politik nebo program�. Pro identifikaci ú�ink� 
konkrétního programu je proto nezbytné se pokusit najít vazby mezi jeho výstupy a výsledky, 
a kone�nými dopady a eliminovat p�itom vlivy jiných faktor�. Proto je nutno provád�t sb�r dat 
a identifikovat vhodné indikátory nejen ve vztahu ke stavu životního prost�edí ale také pokud 
jde o výstupy a výsledky opat�ení na p�íslušné sektorové nebo geografické úrovni.  
Nejvhodn�jší metody sb�ru informací p�itom nebudou stejné u všech environmentálních 
opat�ení. R�znorodost problém�, na jejichž �ešení jsou environmentální opat�ení zam��ena, 
r�zný po�et a povaha zú�astn�ných socioekonomických aktér� a typ zvoleného politického 
nástroje vedou k tomu, že nelze použít jeden evalua�ní postup za všech okolností a pro 
všechny typy environmentálních opat�ení.  
 
U n�kterých projekt� je pom�rn� snadné stanovit jejich environmentální dopad, zejména 
pokud je jejich geografická oblast nebo cílová skupina pom�rn� malá a uzav�ená. Nap�íklad 
úsp�ch �i neúsp�ch projekt� pro �ízení biotop� lze zjiš�ovat monitoringem meziro�ních zm�n  
v populaci cílových druh�. Vliv vzd�lávacích program� pro farmá�e na místní kvalitu vody 
v zónách citlivých na nitráty lze stanovit na základ� šet�ení identifikujícího zm�ny v chování. 
Výsledný dopad na jakost vody pak m�žeme vypo�ítat podle zavedených model�. 
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Modely se mohou velmi osv�d�it tam, kde je jen málo kauzálních vazeb a lze je s ur�itostí 
p�edpokládat, nap�. u opat�ení pro nakládání s odpady (viz ráme�ek 6). 
 

Ráme�ek 6: Modelování ú�ink� opat�ení pro regulaci odpadu 

Evropské tématické st�edisko pro odpady Evropské environmentální agentury (EEA European Topic Centre on 
waste) zpracovává koeficienty nebo faktory modelující vlivy jednotlivých opat�ení politik pro nakládání s odpady 
na r�zné prvky �et�zce DPSIR. Slouží jako široká základna pro p�esn�jší prognózy vzniku odpadu 
v budoucnosti a pro posouzení efekt� r�zných  politických scéná��. Koeficienty odpadu uvád�jí nap�íklad data  
o emisích z ur�itého pr�myslového procesu. P�íklady koeficient� odpadu je 1) množství generovaného odpadu 
na obyvatele a rok a  2) množství kalu z lakovny na jeden vyrobený automobil. 

 
U jiných projekt� posta�í, když se p�i stanovení pozitivních environmentálních dopad�, které 
nejsme schopni kvantifikovat, zam��íme na evaluaci výstup�. Tento postup je nap�íklad 
vhodný u projekt� podporujících rozvoj obnovitelných forem energie, nových �istíren 
odpadních vod nebo podporu místních firem p�i zavád�ní environmentálních �ídících 
systém�.  
 
V jiných p�ípadech je nezbytné se zam��it na výsledky. P�ínos výstavby nových cyklostezek 
k ochran� životního prost�edí je závislý na tom, do jaké míry p�isp�je k p�echodu z používání 
osobních automobil� na jízdní kola. Služby energetických poradenských center musí po 
jejich založení za�ít využívat ve�ejnost – ve form� návšt�v a praktické aplikace nabízených 
poradenských služeb.  
 
Skríning a stanovení rozsahu 
Evaluace dopadu jsou obtížné a náro�né na zdroje, a zvolený postup tedy musí být cílený  
a reálný. Proto je pro stanovení priorit a výb�r nejvhodn�jšího metodického postupu nutno 
provést vstupní skríning a stanovit rozsah. Tento proces by m�l být podobný jako p�i ex ante 
posouzení vlivu projektového zám�ru na životní prost�edí (EIA). P�i stanovení rozsahu se 
snažíme zodpov�d�t tyto hlavní otázky: 
 
• Které environmentální problémy a p�íležitosti jsou pro tento program nejrelevantn�jší?  
• Jaký rozsah vlivu na životní prost�edí je nutno prov��it? 
• M�že evaluace posoudit kone�né dopady na životní prost�edí nebo by se m�la zam��it 

na jen na díl�í výstupy a/nebo výsledky?  
• Je projekt nebo problém, který se snaží �ešit, vhodný pro modelování? 
• Které dostupné nástroje a metody jsou vzhledem ke stanovenému rozpo�tu  

a harmonogramu nejvhodn�jší? 
 
Nejd�ležit�jší metody a techniky 
 
Posouzení hodnotitelnosti, logické modely, mapování koncepcí nebo otázek, sociální 
pr�zkumy,  využití sekundárních zdroj� dat, analýza efektivnosti náklad�, posouzení vlivu 
/zám�r�/ na životní prost�edí (EIA), posouzení vlivu koncepcí na životní prost�edí (SEA). 
 
Indikátory 
 
Indikátory jsou užite�ným prost�edkem pro p�evedení komplexních informací na srozumitelná 
sd�lení.  M�žeme je využívat jako:  
 

� �ídící nástroj nap�íklad pro p�edkládání zpráv o vývojových tendencích ve vstupech  
a výstupech konkrétních projekt� relevantních z hlediska ochrany životního prost�edí 
umož�ující manažer�m provád�t pot�ebné korekce, 
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� nástroj pro monitorování zm�n v širším environmentálním kontextu, v n�mž program 
operuje, za ú�elem identifikace nových otázek, jež by program mohl �ešit, nebo na 
podporu m��ení dopad� projekt� relevantních pro životní prost�edí. 

 
Vhodné indikátory musí být:  
  

� zam��eny na ty aspekty životního prost�edí, které jsou relevantní pro program a které 
program nebo jeho projekty mohou ovlivnit, 

� praktické a  založené na existujících nebo dostupných kvantifikovaných datech,  
� srozumitelné a jednozna�né, 
� stanoveny tak, aby umož�ovaly srovnání v �ase, 
� užite�né pro benchmarking se sektorovými, národními nebo regionálními 

referen�ními hodnotami. 
 
Používání indikátor� má sice zlepšovat komunikaci, ale environmentálních indikátor�, jež 
mohou manaže�i program� a projekt� využít, je bohužel tolik, že to �asto vede k nep�ehledné 
situaci.  Existuje také mnoho možností klasifikace indikátor�. Mohou být nap�íklad zam��eny 
na tyto aspekty: 
 

� Opera�ní výkon program� nebo projekt� z hlediska environmentálních vstup� (nap�. 
energetika, doprava), fyzického za�ízení a vybavení nebo výstup� (nap�. produkty �i 
emise). Tyto indikátory mají velký význam pro �ízení programu a jsou vhodné 
p�edevším pro mezidobé evaluace. 

� N�které nebo všechny prvky kauzálního �et�zce, který je zdrojem ekologických 
problém�, a p�ístupu spole�nosti, tj. hybné síly, tlaky, stav životního prost�edí, dopady  
a reakce z modelu DPSIR uvedeného výše (viz ráme�ek 2). Jsou velmi užite�né pro 
evaluace ex post, protože stanoví vazby mezi výstupy programu a dlouhodobými 
zm�nami vn�jšího prost�edí. 

 
Environmentální indikátory m�žeme klasifikovat také podle toho, jaké otázky pomáhají �ešit.  
Evropská environmentální agentura (EEA) z tohoto hlediska t�ídí environmentální indikátory 
do �ty� jednoduchých skupin: 
 

� Typ A – Deskriptivní indikátory. Jde o nejv�tší kategorii používaných indikátor�. 
Indikátory typu A jednoduše popisují aktuální stav, nap�. emise CO2 v jednotlivých 
státech, regionech nebo sektorech, úbytek ohrožených druh�, spot�ebu energie 
v místních MSP, po�et podnik� s registrovaným environmentálním �ídícím systémem, 
prodej ekologických produkt� atd. Tyto indikátory mají zásadní význam, není  z nich 
však patrný význam trend�, které dokládají. K tomuto ú�elu slouží další kategorie 
indikátor�. 

� Typ B –  Indikátory výkonu. Tyto indikátory pomáhají zodpov�d�t otázku „Jaký má 
aktuální stav význam?“. Tento stav je d�ležitý, jestliže se hodnoty identifikované 
indikátory typu A blíží ur�ité referen�ní hodnot� nebo ji p�evyšují (nap�. cíle politiky, 
únosnost prost�edí nebo normy ochrany zdraví. Tyto indikátory mají význam zejména 
pro analýzu míry dosažení cíle a zahrnují nap�íklad: po�et dn�, kdy nebyly dodrženy 
cílové hodnoty kvality ovzduší stanovené evropskou legislativou, plochu oblastí 
chrán�ných pro zachování biodiverzity v p�íslušném stát� jako procento evropského 
pr�m�ru atd. 

� Typ C – Indikátory environmentální efektivnosti. Tyto indikátory souvisí s otázkou: 
„Zlepšují se naše environmentální hodnoty?“ Jsou zam��eny na efektivnost výrobních 
a spot�ebních proces� ve vztahu k ochran� životního prost�edí. Jako p�íklad lze uvést 
energetickou náro�nost jednotky HDP, emise z výfukových plyn� na vozový kilometr, 
množství aplikovaných pesticid� na tunu sklizených jablek nebo odpad z výstavby 
jednoho nového rodinného domku. Jsou užite�né p�edevším pro m��ení míry 
zapracování environmentálních hledisek do sektorových politik a EEA použila mnoho 
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indikátor� typu C nap�íklad pro p�ípravu Mechanismu pro zpracování zpráv v oblasti 
dopravy a životního prost�edí (Transport and Environment Reporting Mechanism, 
TERM).  

� Typ D – Indikátory celkové prosperity. Tyto indikátory jsou nejvíce agregované  
a zabývají se otázkou: „Jsme na tom celkov� lépe?“  Mají formu index�, podobn� 
jako hrubý národní produkt ur�ité zem� nebo index FTSE výkonu kapitálu. Jako 
p�íklad lze uvést index udržitelné ekonomické prosperity. Protože jsou agregovány na 
vysoké úrovni, odrážejí vlivy široké škály r�zných dopad� a politik a obvykle jsou 
stanoveny pro celé zem�. Indikátory typu D nebudou mít pravd�podobn� pro 
manažery program� a projekt� bezprost�ední význam.  

 
Indikátory stavu životního prost�edí jsou stále složit�jší. Pat�í sem nap�íklad:  
 

� index evaporace a transpirace, který je významným m��ítkem stavu a povahy 
vegetace v regionu, 

� index celkového p�ivlastn�ní �isté primární produkce regionu, který poskytuje cenné 
informace o mí�e využívání vegetace. 

 
Lze si však jen st�ží p�edstavit, že by tyto indikátory nalezly široké využití v praxi p�i evaluaci 
r�znorodých a díl�ích operací podporovaných ze strukturálních fond� a jiných program� 
socioekonomického rozvoje. Výhodou využití indikátor� tohoto typu pro vyjád�ení 
environmentálních aspekt� je jejich nezávislost na jednotlivých vlivech, ale pro intervence 
strukturálních fond� je tento typ p�íliš obecný, takže dopady podporovaných projekt� by 
nebylo možno mezi dalšími vlivy z jiných zdroj� rozeznat.  
 
Proto je p�i výb�ru indikátor� pro ex post evaluaci dopad� intervencí strukturálních fond� 
vhodné postupovat zdola nahoru. P�i tomto postupu je nutno vytvo�it systém indikátor� 
umož�ující sledovat dopady intervencí z mikroúrovn� až a makroúrove�.  
 
N�kdy je nutno na regionální úrovni vytvo�it indikátory ad hoc, viz p�íklad v ráme�ku 7.  
 

Ráme�ek 7: Použití indikátor� ad hoc (Francie) 

Evaluace programu cíle 5b Burgundska na podporu venkovských oblastí si vyžádala vytvo�ení indikátor� 
environmentálních dopad� na regionální úrovni. Jako indikátor environmentálního dopadu operací pro zm�ny 
hranic pozemk� bylo použito procento zni�ených živých plot�. Toto opat�ení bylo dále up�esn�no klasifikací 
zni�ených živých plot� z hlediska kvality. Dopady v oblasti ve�ejných služeb se m��ily po�tem nových uživatel� 
�istíren odpadních vod a nár�stem ekvivalentního po�tu obyvatel s p�ístupem k t�mto za�ízením. Dopad 
projekt� v oblasti odpadového hospodá�ství byl m��en nár�stem po�tu tun odpadu zlikvidovaného na skládkách 
za m�síc  a nár�stem po�tu tun t�íd�ného odpadu za m�síc. 
Zdroj: MEANS Collection, 1999, Volume 5 

 
Osv�d�ená praxe 
 
�ídící struktury a procedury pro mainstreaming environmentálních otázek 
Evaluace ex ante by m�la zahrnovat popis struktur a procedur pro zajišt�ní integrace zásad 
ochrany životního prost�edí do všech priorit, opat�ení a projekt�. N�které p�íklady, které jsme 
�erpali z r�zných program� strukturálních fond�, uvádíme v ráme�ku 8. 
 
Sít� pro spole�né metodiky 
Spolupráce mezi špan�lskými agenturami zapojenými do programování v rámci 
strukturálních fond� a agentur zodpovídajících za životní prost�edí umožnila p�ijmout 
spole�né metodiky pro mezidobou environmentální evaluaci, viz Ráme�ek 9. Tento postup 
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vychází z nového požadavku na zapracování ochrany životního prost�edí do programování 
strukturálních fond� jako horizontálního cíle.  
 

Ráme�ek  8: Mechanismy pro mainstreaming  ochrany životního prost�edí do strukturálních program� 

• Zastoupení kompetentního orgánu pro životní prost�edí v monitorovacím výboru programu a v �ídící 
skupin�. 

• Vytvo�ení poradní skupiny pro environmentální otázky pro celý program, jejímž úkolem je �ídícímu výboru 
programu poskytovat rady a pokyny ve v�ci environmentální udržitelnosti. Poradní skupina by m�la 
zahrnovat zástupce ve�ejných a soukromých environmentálních organizací a je nutno ji konzultovat ve 
všech kritických fázích p�ípravy, implementace a monitorování programu.  

• Jmenování manažera pro environmentální udržitelnost v sekretariátu programu, který by pr�b�žn� 
poskytoval rady a pokyny  partner�m a žadatel�m o projekty a zvyšoval kvalitu procedur výb�ru projekt�. 

• Jasná kritéria pro bodování a výb�r projekt� a transparentní výb�rové procedury. Kritéria by m�la vždy 
zahrnovat závazné minimální požadavky na ochranu životního prost�edí. 

• Aktivity v terénu zam��ené zejména na malé podniky a na zvyšování jejich informovanosti  
o environmentálních p�íležitostech, které program nabízí. Mohou eventuáln� zahrnovat také zpracování 
modelových projekt� sledujících zvýšení nedostate�ného po�tu žádostí v n�kterých prioritách. 

• Posilování kapacity malých organizací �inných v environmentální oblasti se z�etelem ke zpracování žádostí 
o projekty a jejich úsp�šnému �ízení.  Vhodné je podporovat p�edchozí úsp�šné žadatele v tom, aby vedli 
potenciální nové žadatele.  

• Podpora projektových návrh� zam��ených na posilování evropských environmentálních sm�rnic nap�. 
v oblasti recyklace, obnovitelné energie nebo �ízení biotop�. 

• Stanovení jasných environmentálních cílových hodnot na úrovni projekt� pro aktivity (výstupy) i výsledky ve 
sd�leních o schválení projektu. 

• Zajišt�ní p�im��ených zdroj� pro mainstreaming environmentálních otázek m��ených po�tem pracovník�, 
odbornou kvalifikací a �asem v�novaným mainstreamingu.   
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Ráme�ek 9: Mezidobá evaluace strukturálních program� ve Špan�lsku  
Špan�lská sí� orgán� �inných v oblasti životního prost�edí byla založena v prosinci 1997 jako fórum pro 
spolupráci a koordinaci mezi orgány zodpov�dnými za životní prost�edí a orgány zodpov�dnými za zpracování  
a implementaci program� v rámci strukturálních fond� a Fondu soudržnosti. Prioritním cílem je provád�t dozor 
nad zapracováním ochrany životního prost�edí do iniciativ spolufinancovaných z prost�edk� Spole�enství. Sí�  
v r. 1999  zavedla spole�nou metodiku pro environmentální ex ante evaluaci program� strukturálních fond�, 
kterou používají všechny regiony a orgány ve�ejného sektoru. V r. 2002 byly zpracovány pokyny poskytující všem 
evaluátor�m spole�ná kritéria. 
P�i navrhování indikátor� v rámci programování byl kladen velký d�raz na kvantifikaci míry zapracování 
environmentálních otázek do program�. Aby však byl indikátor užite�ný, musí být dob�e navržen musí být 
k dispozici základní data pro jeho stanovení.  
V nejbližším období budou ov��ovány indikátory navržené pro monitorování programu. Tento proces by m�l 
probíhat na základ� tabulky, kde bude uvedena hodnocená položka a k ní p�i�azeno hodnocení navrhovaného 
indikátoru. Evaluace indikátor� se bude �ídit t�mito kritérii: 
-  musí odrážet kauzální vazby mezi programem a dopadem, 
- je nutno kvantifikovat výchozí stav, 
- je nutno stanovit a kvantifikovat celkový cíl. 
V prvním sloupci tabulky je uvedena evaluovaná položka, ve druhém sloupci indikátor navržený v rámci programu 
a ve t�etím sloupci výsledky posouzení vhodnosti indikátoru.  
Pokud neexistuje jasná vazba mezi indikátorem a položkou, nem�že být potvrzena jeho vhodnost. Jestliže nebyl 
kvantifikován výchozí stav nebo nebyly stanoveny jasné kone�né cíle, m�že být také obtížné posoudit jeho 
kone�ný význam.  
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Sunyer. C (2003) Environmental Assessment in mid-term evaluation of structural programming:  
Methodology and experiences from Spain. 
 http://europa.eu.int/comm/regional_opolicy/sources/docconf/budapeval/index_en.htm 
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Položka evaluace Indikátor Vhodnost indikátoru Ano/ne 
Existuje kauzální vazba?  

Byl kvantifikován po�áte�ní stav?  

 
Úspory energie 
 
 

 
Kw/rok 
 
 Byl kvantifikován kone�ný cíl?  
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European Commission (1999): The Structural Funds and their co-ordination with the 
Cohesion Fund:  Guidelines for Programmes in the period 2000-2006 COM(1999) 344 1.7.99 
 
Sunyer. C (2003) Environmental Assessment in mid-term evaluation of structural 
programming:  Methodology and experiences from Spain. 
http://europa.eu.int/comm/regional_opolicy/sources/docconf/budapeval/index_en.htm 
 
Klí�ová slova 
 
Baseline (výchozí/referen�ní stav) 
Causal analysis (kauzální analýza) 
Comparability (srovnatelnost) 
Concept mapping of impacts (koncep�ní mapování dopad�) 
Cost effectiveness analysis (analýza nákladové ú�innosti) 
Environmental Impact assessment (posouzení vlivu /zám�r�/ na životní prost�edí) 
Strategic Environmental Assessment (posouzení vlivu koncepcí na životní prost�edí) 
Externality (externalita) 
Sustainable development (udržitelný rozvoj) 
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B08 - ENERGETIKA 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 

Popis tématu 
 
Spolupráce v oblasti energetiky byla zahájena již v prvních letech evropské integrace. Ropná 
krize v letech 1973 a 1979 vedla k vývoji energetické politiky novým sm�rem. Tato politika 
však zaznamenala výrazný rozvoj na úrovni Spole�enství až po zavedení vnit�ního trhu na 
za�átku 90. let minulého století. 
 
V lednu 2000 došlo ke spojení DG pro dopravu a DG pro energetiku a vzniklo DG pro 
dopravu a energetiku (DG TREN).  DG TREN zodpovídá za zpracování a implementaci 
evropských politik v oblasti energetiky a dopravy. Posláním DG je zajistit, aby politiky 
v t�chto oblastech byly p�ínosem pro všechny sektory spole�nosti, m�sta, venkovské oblasti, 
podniky i ob�any. DG má navíc na starosti otázky ve�ejné podpory a �ídí financování 
program� podporujících transevropské sít� a technický rozvoj a inovace.  
 
K hlavním úkol�m DG TREN pat�í: 
 

• Dokon�ení vnit�ního trhu v energetice a doprav� 
• Zajišt�ní udržitelného rozvoje dopravy a energetiky 
• Vytvo�ení velkých evropských sítí  
• Prostorové �ízení 
• Zvyšování bezpe�nosti 
• Dokon�ení rozší�ení 
• Rozvoj mezinárodní spolupráce 

 
V rámci iniciativy Komise pro zlepšení evropské ve�ejné správy pomocí participace 
ve�ejnosti, transparentnosti a dialogu mezi Komisí a zainteresovanými subjekty bylo v r. 2001 
vytvo�eno Fórum pro energetiku a dopravu. Jde o poradní výbor založený s cílem sladit 
dopravní a energetickou politiku zavedením dialogu mezi ob�ma sektory prost�ednictvím 
jednoho orgánu. Fórum tvo�í zástupci na vysoké úrovni reprezentující širokou škálu obor�  
a aktivit v oblasti dopravy a energetiky. 
 
Komise nedávno schválila nové sm�rnice politiky ve dvou významných dokumentech: Zelené 
knize o energetice a Bílé knize o doprav�. V t�chto dokumentech byly formulovány nové cíle 
evropské energetické a dopravní politiky. V sou�asnosti více než 50% energie spot�ebované 
v Evrop� pochází ze zdroj� mimo EU. Energetická závislost EU vedla k vypracování Zelené 
knihy o energetice s názvem “Sm��ování k evropské strategii bezpe�nosti dodávek energie”.  
Zelená kniha se zabývá �ízením nabídky a poptávky a �eší nap�íklad tyto hlavní otázky: jak 
podporovat obnovitelné zdroje za ú�elem dosažení udržitelného rozvoje energetiky, úloha 
jaderné energie v budoucnosti, jak vyjednávat s dodavateli ropy a plynu a p�edcházet 
prudkým nár�st�m cen paliv . 
 
V Barcelon� se v letech 2001 a 2002 konaly dv� výro�ní konference. Tématem konference 
v r. 2001 byla bezpe�nost a zabezpe�ení a konference v r. 2002 poskytla platformu pro 
diskusi o velkých evropských infrastrukturních sítích. Konference p�inesly d�ležitou zp�tnou 
vazbu pro další iniciativy Komise. Témata konferencí také potvrdila význam klí�ových otázek 
formulovaných v Zelené knize o energetice a Bílé knize o doprav�. 
 
Komise v oblasti energetické politiky nap�íklad iniciovala ManagEnergy, projekt podporující 
spolupráci mezi místními a regionálními energetickými agenturami prost�ednictvím 
workshop�, studijních cest a akcí týkajících se úspor energie a obnovitelný zdroj�. Dalším 
programem v oblasti energetiky je víceletý ak�ní program “Inteligentní energie pro Evropu” 
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(2003-2006). Tento program navazuje na rámcový program pro energetiku, který skon�il  
v r. 2002, a implementuje strategii stanovenou v Zelené knize o bezpe�nosti zásobování 
energií. Altener je program podporující obnovitelné zdroje energie a Save je zam��en na její 
racionální využívání. Specifický program “Integrace a posilování oblasti evropského 
výzkumu” , který je sou�ástí 6. Rámcového programu, zahrnuje zna�ný po�et aktivit 
zam��ených na vytvá�ení udržitelných energetických a dopravních systém� v Evrop�.  
 
P�istupující zem� 
Vztahy se t�etími zem�mi jsou v oblasti energetiky a dopravy velmi d�ležité. Jak jsme již 
uvedli, je EU zna�n� závislá na vn�jších zdrojích energie. Tato situace se v d�sledku 
rozší�ení Unie nezm�ní.  
 
Vyjednávání s kandidátskými zem�mi o energetice a doprav� byla zahájena v r. 1999. 
P�ípravu jednotlivých kandidátských zemí na vstup do EU v oblasti energetiky a dopravy 
popisuje zpráva „Sm�rem k rozší�ené Unii: Strategický dokument a zpráva Evropské komise 
o p�íprav� jednotlivých kandidátských zemí na vstup do EU“ (2002). 
 
Hlavní úkoly v rámci p�ípravy kandidátských zemí na vstup do EU zahrnovaly nutnost 
vypracovat celkovou energetickou politiku s jasným harmonogramem restrukturalizace  
a zapracování do národní legislativy acquis pro oblast energetiky, vnit�ní energetický trh 
(sm�rnice pro elektrickou energii a plyn) v�etn� zlepšení transevropských energetických sítí, 
p�ipravenosti na p�ípady nouze/ havárie a vytvo�ení povinných zásob ropy na 90 dní, 
sociálních a regionálních d�sledk� restrukturalizace sektoru pevných paliv, zlepšení 
energetické hospodárnosti a podporu využívání obnovitelných zdroj� energie a jaderné 
energie v�etn� zajišt�ní nejvyšších standard� bezpe�nosti jaderné energetiky. 

Typy opat�ení, program� a intervencí  
 
Strukturální intervence v oblasti energetiky jsou zam��eny bu� na produkci energie 
(elektrárny) nebo na její distribuci (elektrorozvodné sít�, sít� pro rozvod zemního plynu nebo 
jiných plyn�). Zahrnují výstavbu nové infrastruktury nebo rozši�ování a posilování stávající 
infrastruktury. Strukturální intervence mohou také sledovat úspory energie, nap�. zavád�ním 
systém� pro rekuperaci tepla uvol�ovaného v r�zných výrobních procesech nebo podporou 
produkce elekt�iny z obnovitelných zdroj�, jako je biomasa nebo v�trná energie.  Energetické 
otázky však mohou být také plošným tématem a uplat�ovat se v programu, jehož prioritou 
není spot�eba energie. Nap�íklad žádost o finan�ní podporu projekt� z programu m�že 
zahrnovat dotaz na jejich energetickou náro�nost, zejména když jde o investi�ní projekt.   
 
V kontextu rozvoje vnit�ního energetického trhu se cíle intervencí odklán�jí od dodávek 
energie jako takových (za n�ž zodpovídá trh) ve prosp�ch: (1) snižování závislosti energetiky 
na zahrani�ních zdrojích využíváním národních a místních zdroj� energie a (2) omezování 
dopad� produkce a distribuce energie na životní prost�edí využíváním alternativních a pokud 
možno obnovitelných zdroj�.  
 
V energetice je zvláš� d�ležité rozlišovat intervence na národní úrovni a místní intervence. 
Národní interven�ní programy obvykle zahrnují velké infrastrukturní projekty zvyšující 
celostátní kapacitu výroby (zejména v souvislosti se zm�nou struktury zdroj� dodávek v�etn� 
národních program� pro zvyšování podílu energie z obnovitelných zdroj�) nebo vypl�ují 
mezery v národních distribu�ních sítích. Tyto intervence zajiš�ují spolehlivé dodávky 
uživatel�m. Místní intervence mají menší objem, jsou po�etn�jší a �asto sledují úspory 
energie v podnicích a domácnostech.  
 
V souvislosti se zavedením jednotného trhu v 80. letech minulého století vznikly 
transevropské sít� (TEN). Moderní a efektivní infrastruktura byla považována za nezbytnou 
pro spojení r�zných region� a národních sítí v rámci jednotného trhu. Transevropské 
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energetické sít� (TEN-E) zahrnují hlavní p�epravní/p�enosové sít� pro elekt�inu a zemní 
plynu, distribu�ní sít� však do nich nepat�í.  Krom� strukturálních fond� byl pro podporu 
zna�ného po�tu projekt� využit  rozpo�et TEN a Fond soudržnosti. Na investice také 
p�ispívala Evropská investi�ní banka pomocí úv�r�.   
 
Realizace národních projekt� v oblasti energetiky obvykle trvá n�kolik let. Projekty �asto 
krom� podpory ze strukturálních fond� �erpají úv�ry od EIB a národních bank. Místní 
projekty mohou být menší a bývají realizovány spíše za n�kolik m�síc� než let. 
 
Všechny strukturální intervence jsou zam��eny na zvyšování ekonomické aktivity, a to bu� 
p�ímo nebo nep�ímo. Mají tak významný podíl na zvyšování spot�eby energie  (zejména 
elekt�iny) a tím na expanzi energetického sektoru. P�estože tento d�sledek rozhodn� není 
zám�rným efektem program�, je ho t�eba monitorovat a provád�t evaluaci na základ� 
specifických indikátor� vzhledem k jeho významu pro evropskou politiku ochrany životního 
prost�edí a udržitelného rozvoje. 

Hlavní postupy, metody a techniky 
 
Pro evaluaci intervencí do energetiky jsou vhodné kvantitativní metody. Musíme však také 
v�novat zna�nou pozornost evalua�ním kritériím vyplývajícím z energetické politiky a širších 
cíl� socioekonomického rozvoje. Ve fázi evaluace tedy lze využít postupy jako je analýza 
výnos� a náklad�, je však nutno zárove� p�ihlížet k cíl�m energetické politiky a dlouhodobým 
a krátkodobým cílovým hodnotám, pokud byly stanoveny.  

Hlavní metody a techniky 
 
K hlavním metodám a technikám pro tuto oblast politiky pat�í: logické modely, využití dat ze 
sekundárních zdroj�, využití administrativních dat, ekonometrické modely, delfská metoda, 
benchmarking, analýza nákladové efektivnosti, posouzení vlivu koncepcí na životní prost�edí.  

Indikátory 
 
Indikátory zdroj� (vstup�) 
Zdroje na úrovni programu je možno monitorovat pomocí indikátoru "soulad s projektovými 
náklady v rozpo�tu", tj. porovnáním nejnov�jších dostupných informací o celkových 
nákladech projekt� ve s náklady uvedenými v dokumentaci programu. 
 
Indikátory výstup� 
Postup �inností se �asto ov��uje prostým monitorováním výkaz� výdaj�. U velkých projekt� 
(nap�. výstavba nebo modernizace elektráren) lze pr�b�h realizace ov��ovat odhadem 
vycházejícím z monitoringu plánovaného termínu dokon�ení (záv�re�ného odzkoušení díla). 
Pokud jde o menší projekty (nap�. výstavba nebo modernizace elektrorozvodných sítí), je 
také možno kvantifikovat fyzickou realizaci prací jako procento km sítí dokon�ených 
k ur�itému datu vzhledem k celkovému po�tu km sítí, které mají být vybudovány. 
 
Hlavním indikátorem finálního výstupu investic do výrobních závod� je instalovaná kapacita 
(u elekt�iny kW nebo MW). Instalovaná kapacita v kW / MW je indikátor vhodný tém�� pro 
všechny druhy energetické infrastruktury, zpravidla se však uvádí v �len�ní podle 
jednotlivých zdroj� energie (nap�. elektrárny spalující uhlí, plyn nebo topné oleje, vodní 
elektrárny, v�trné elektrárny atd.).  
 
Indikátory výsledk� 
Hlavní výsledky investic v oblasti energetiky se týkají p�edevším spolehlivosti dodávek nové 
služby a také náklad� a úspor kone�ných uživatel�. 
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Indikátory dopad� 
Je nutno uvažovat tyto dopady specifické pro energetiku: 
 

• objem elekt�iny a plynu (v �len�ní podle zdroj�) vyprodukované v d�sledku intervencí, 
• energetické úspory uživatel�, 
• po�et uživatel� p�ipojených k dokon�eným sítím, míra spokojenosti zákazník� (nutno 

monitorovat a evaluovat zejména na základ� speciálních šet�ení mezi uživateli), 
• spolehlivost dodávané služby. 

 
Ekonomické dopady, které je nutno uvažovat:  
 

• p�idaná hodnota vytvo�ená v sektoru energetiky (m��eno zm�nami mezd a zisk�) 
provozem nové infrastruktury (produkce a distribuce elekt�iny a plynu), 

• zm�ny v jednotkových cenách dodávek kone�ným uživatel�m, 
• zam�stnanost vytvo�ená provozem infrastruktury a do�asná zam�stnanost vytvo�ená 

ve fázi výstavby (m��eno p�epo�teným po�tem rok� trvání pracovních míst). 
• Omezení závislosti energetiky na zahrani�ních zdrojích.  

 
Environmentální dopady, které je nutno uvažovat: 
 

• nár�st poptávky po energii, kterou lze p�i�íst intervenci (uvoln�ní potla�ované 
poptávky), 

• nár�st objemu energie získané z obnovitelných zdroj�, 
• omezení zne�išt�ní ovzduší (nap�. objem spálených fosilních paliv  

a vyprodukovaných emisí).  
 
Stupe� pr�hlednosti p�i monitorování výstup�/ výsledk�/ dopad� je jasn� závislý na kvalit� 
monitoringu projekt�. Indikátory výstup� jsou v�tšinou založeny na technických datech, 
zatímco indikátory výsledk� a dopad� se musí opírat o pr�zkumy mezi uživateli. 
 
Informace pro kvantifikaci indikátor� poskytují p�edevším provozovatelé nové infrastruktury 
(b�hem výstavby, p�i dokon�ení projektu, b�hem �ízení nové infrastruktury). 
 
Speciální šet�ení mezi p�íjemci programu nejsou v energetice b�žná, protože v složitých  
a vzájemn� provázaných sítích je obtížné najít uživatele, pro n�ž jsou nové investice 
p�ínosem. 
 
Statistická data lze získat od národních a místních organizací, které �ídí elektrárny a sít� pro 
distribuci elekt�iny a plynu, a také ze statistických ú�ad�, p�ekážkou však m�že být obchodní 
tajemství. Jak je uvedeno v ráme�ku 1,  dostupné statistiky poskytují data pro výpo�et 
v�tšiny indikátor� kontextu, které jsme identifikovali výše. 
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Ráme�ek 1: P�íklad statistik Eurostatu na regionální úrovni (NUTS II) 
• Celková kapacita výroby elekt�iny 
• Kapacita výroby elekt�iny podle zdroj� 
• Celková hrubá instalovaná kapacita 
• Hrubá instalovaná kapacita podle zdroj�  
• Výroba energie podle zdroj�  
• Výroba elekt�iny podle zdroj�  
• Výroba plynu 
• Výroba koksu, hn�dého uhlí, topných olej�  
• Celková spot�eba elekt�iny 
• Spot�eba elekt�iny podle sektor�  
• Ú�ty podnik� v energetickém sektoru  
• Statistiky CORINAIR pro emise do ovzduší na národní úrovni a v n�kterých zemích na nižší úrovni 

 
 
Hlavní indikátory pro agregaci a srovnávání 
Hlavní indikátory uvedené v ráme�ku 2 jsou vhodné pro srovnávání jednotlivých intervencí  
a také program� a jejich hodnoty lze proto agregovat na evropské úrovni. 
 
Ráme�ek 2: Hlavní indikátory pro srovnávání 
Úrove� Hlavní indikátor 
Zdroj Míra spot�eby rozpo�tu (% p�id�lených prost�edk�) 
 % rozpo�tu v�nované na opat�ení pro zmir�ování dopadu na životní prost�edí 
Výstup Instalovaná kapacita (kW) 
 Rozší�ení sít� (km) 
Výsledek Po�et uživatel� napojených na novou infrastrukturu v rozlišení na domácnosti/ 

ekonomické jednotky 
Dopad % manažer�, kte�í prohlásili, že náklady na energii nebo její dostupnost  pro jejich 

podnik p�edstavují velký problém 
 P�epo�tená nov� vytvo�ená nebo zachovaná pracovní místa (FTE) 

  
Dále uvádíme p�íklady indikátor� výstup�, výsledk� a dopad� vhodné pro investice do 
energetiky. 
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P�íklad 1: Nová elektrárna na pevná paliva 
 Indikátory programu 

(Vazba na intervenci a její efekty) 
Indikátory kontextu 
(Vazba na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
Pr�b�h Míra dokon�ení (ve srovnání  

s p�edpokládaným harmonogramem  
a rozpo�tem) 

 

Kapacita kW instalovaného výkonu Celková kapacita výroby energie na 
národní úrovni (MW) v �len�ní podle 
zdroj� energie  

Efektivnost investic Jednotkové investi�ní náklady na kW 
instalovaného výkonu 

Jednotkové náklady na kW instalované 
kapacity u podobných investic  

Indikátory výsledk�   
Populace s p�ístupem ke 
službám 

P�edpokládaný po�et uživatel� na 
základ� ro�ních pr�m�rných koeficient� 
spot�eby energie v domácnostech  
a ro�ní výroby elektrárny (kWH) 

Pr�m�rná spot�eba energie na 
obyvatele/rok 

Kvalita služeb Po�et a délka p�erušení dodávky 
elekt�iny pr�m�rnému uživateli 
napojenému na sí�, do níž je zapojena 
nová elektrárna 

Po�et a délka p�erušení dodávky 
elekt�iny pr�m�rnému národnímu 
uživateli 

Náklady pro kone�né 
uživatele 

Odhadované snížení jednotkových 
náklad� na nákup energie v euro/ kWH 

Národní pr�m�rné jednotkové náklady 
na nákup energie v euro/ kWH 

Indikátory dopad�   
P�idaná hodnota P�idaná hodnota generovaná elektrárnou 

(euro/ rok) 
Ro�ní p�idaná hodnota v sektoru 
výroby a distribuce elektrické energie 
(1) na národní úrovni 

Stálá zam�stnanost Stálá p�epo�tená pracovní místa (v 
sektoru) díky provozu nové elektrárny 
(FTE) 

Po�et p�epo�tených pracovních míst 
(FTE) v sektoru v regionu  

Nep�ímý ekonomický efekt Zm�ny jednotkových náklad� na energii 
dodávanou pr�myslovým podnik�m a 
domácnostem 

% manažer� v oblasti, kte�í tvrdí, že 
náklady na energii nebo její dostupnost 
p�edstavují pro jejich podnik velký 
problém, v �len�ní podle sektor� 

Vy�erpávání p�írodních 
zdroj� pevných paliv 

Ro�ní pr�m�rný objem pevných paliv 
(podle druh�)  pot�ebných pro provoz 
elektrárny (v p�epo�tu na tuny ropy) 

 

(1) T�ída 40.10 klasifikace NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques 
dans la Communauté Européenne). 
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P�íklad 2: Výstavba nebo modernizace elektrorozvodné sít� 
 Indikátory programu 

(Vazba na intervenci a její efekty) 
Indikátory kontextu 
(Vazba na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
Pr�b�h Míra dokon�ení (ve srovnání  

s p�edpokládaným harmonogramem 
a rozpo�tem) 

 

Kvantita km nových / modernizovaných vedení 
v t�íd�ní podle nap�tí 

Celková délka sít� v oblasti v �len�ní 
podle nap�tí 

Efektivnost investic Investi�ní náklady na 1 km nového 
vedení 

Jednotkové náklady na km nového 
vedení u investic podobného typu 

Indikátory výsledk�   
Populace s p�ístupem ke 
službám 

Po�et uživatel� p�ipojených k nové 
síti (nebo nové �ásti sít�) v �len�ní na 
domácnosti/ ekonomické jednotky 

Po�et obyvatel bez p�ístupu  
k centrální distribu�ní síti 

Kvalita služeb Po�et a délka p�erušení dodávky 
elekt�iny u pr�m�rného uživatele 
napojeného na novou sí� nebo novou 
�ást sít� 

Po�et a délka p�erušení dodávky 
elekt�iny u pr�m�rného národního 
uživatele 

Indikátory dopad�   
P�idaná hodnota P�idaná hodnota generovaná 

rozší�ením/vým�nou sít� (euro / rok) 
Ro�ní p�idaná hodnota v sektoru 
výroby a distribuce elektrické energie 
(1) na národní úrovni 

Stálá zam�stnanost Stálá p�epo�tená pracovní místa v 
sektoru v d�sledku provozu 
dokon�ené sít� (FTE)  

Po�et p�epo�tených pracovních míst 
(FTE) v sektoru v regionu  

Spot�eba Celková ro�ní spot�eba elekt�iny 
uživateli p�ipojenými k nové síti po 
roce (kWH)  

Pr�m�rná ro�ní spot�eba elekt�iny na 
národní úrovni (kWH / p�ipojeného 
obyvatele, kWH/ p�ipojené pracovní 
místo) 

Nep�ímý ekonomický efekt Zm�ny jednotkových náklad� na 
energii dodávanou pr�myslovým 
podnik�m a domácnostem 

% manažer� v oblasti, kte�í tvrdí, že 
náklady na energii nebo její 
dostupnost p�edstavují pro jejich 
podnik velký problém, v �len�ní podle 
sektor� 
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P�íklad 3: Modernizace sít� pro rozvod plynu 
 Indikátory programu 

(Vazba na intervenci a její efekty) 
Indikátory kontextu 
(Vazba na podporovanou oblast)  

Indikátory výstup�   
Pr�b�h Viz P�íklad 7  
Kvantita km nových/ modernizovaných potrubí 

v �len�ní podle pr�m�ru 
Celková délka sít� v oblasti v �len�ní 
podle pr�m�ru potrubí 

Efektivnost investic Investi�ní náklady na 1 km nového 
potrubí 

Jednotkové náklady na km nového 
potrubí u podobných investic  

Indikátory výsledk�   
Populace s p�ístupem ke 
službám 

Po�et uživatel� p�ipojených k nové 
síti (nebo nové �ásti sít�) v �len�ní na 
domácnosti/ ekonomické jednotky 

Po�et obyvatel bez p�ístupu  
k centrální distribu�ní síti 

Spot�eba Celková ro�ní spot�eba plynu uživateli 
p�ipojenými k nové síti (m3) 

Pr�m�rná ro�ní spot�eba plynu na 
národní úrovni (m3 / p�ipojeného 
obyvatele, m3 p�ipojené pracovní 
místo) 

Kvalita služeb Po�et a délka p�erušení dodávky 
plynu pr�m�rnému uživateli 
p�ipojenému k nové síti 

Po�et a délka p�erušení dodávky 
plynu pr�m�rnému národnímu 
uživateli 

Indikátory dopad�   
P�idaná hodnota P�idaná hodnota generovaná 

rozší�ením/ vým�nou sít� (euro/ rok) 
Ro�ní p�idaná hodnota v sektoru 
produkce a distribuce plynu (1) na 
národní úrovni 

Stálá zam�stnanost Stálá p�epo�tená pracovní místa v 
sektoru v d�sledku provozu 
dokon�ené sít� (FTE)  

Po�et p�epo�tených pracovních míst 
(FTE) v sektoru v regionu  

Spot�eba Celková ro�ní spot�eba plynu uživateli 
p�ipojenými k nové síti po 1 roce (m3)  

Pr�m�rná ro�ní spot�eba plynu na 
národní úrovni (m3 / p�ipojeného 
obyvatele, m3 p�ipojené pracovní 
místo) 

Nep�ímý ekonomický dopad Zm�ny jednotkových náklad� na 
energii dodávanou pr�myslovým 
podnik�m a domácnostem 

% manažer� v oblasti, kte�í tvrdí, že 
náklady na energii nebo její 
dostupnost p�edstavují pro jejich 
podnik velký problém, v �len�ní podle 
sektor� 

(1) T�ída 40.20 klasifikace NACE 
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Social cost benefit analysis (analýza sociálních náklad� a výnos�) 
Strategic environmental assessment  (posouzení vlivu koncepcí na životní prost�edí) 
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B09 - VÝZKUM, TECHNICKÝ ROZVOJ A INOVACE 
Sourcebook I: Témata a oblasti politiky 
 
Popis oblasti politiky 
 
Aktivity podpory výzkumu, technického rozvoje a inovací (VTRI) mají mnoho forem a zajiš�ují 
je orgány ve�ejného sektoru na regionální, národní a nadnárodní úrovni.  M�že jít o rozvoj 
infrastruktury pomocí financování vysokoškolských budov, výzkumných laborato�í                  
a v�deckých park�  spojujících akademický a pr�myslový sektor. Aktivity mohou také 
zvyšovat úrove� znalostí poskytováním prost�edk� na základní v�decký výzkum                   
a posilováním konkurenceschopnosti pr�myslu podporou komer�n�ji orientovaného VTRI. 
Významnou motivací m�že také být p�ání dosáhnout širších socioekonomických cíl�, jako je 
nár�st zam�stnanosti, vyšší kvalita života, ochrana životního prost�edí, regionální rozvoj atd.  
Podpora VTR je obvykle zd�vod�ována selháním trhu. Tyto argumenty zd�raz�ují, že 
ve�ejná podpora je oprávn�ná, jen když trh sám o sob� nedokáže stimulovat práce v zájmu 
široké ve�ejnosti.  Postoj k ve�ejným investicím je v posledních letech stále benevolentn�jší 
díky širšímu pojetí selhání systém�, které vyžadují inovace a pro n�ž jsou typické složité 
interakce mezi sociálními aktéry, kte�í v socioekonomických systémech generují a ší�í nové 
znalosti a inova�ní procesy, produkty a služby. 
 
Podporu na národní úrovni obvykle poskytuje �ada ministerstev. Ministerstva v oblasti 
vzd�lávání a v�dy obvykle podporují výuku a výzkumu v terciárním sektoru, zatímco 
ministerstva zodpovídající za pr�mysl a techniku podporují aktivity VTRI v podnicích a mezi 
nimi a poskytují jim �adu služeb.  Ministerstva financí navíc �ídí programy da�ových pobídek 
a ministerstva zdravotnictví, obrany, dopravy a životního prost�edí financují aktivity VTRI na 
podporu fungování svých politik. 
 
Generální �editelství (DG) Evropské komise zodpovídají za administraci �ady aktivit VTRI 
dopl�ujících aktivity �lenských stát� v souladu se zásadou subsidiarity.  DG pro výzkum 
zodpovídá p�edevším za aktivity podporované Rámcovými programy pro VTRI. Tyto 
programy v minulosti poskytovaly p�edevším podporu aplikovanému nebo 
„p�edkonkuren�nímu“ výzkumu, založenému na spolupráci mezi akademickým                      
a pr�myslovým sektorem, zejména s cílem podpo�it ekonomickou konkurenceschopnost.  
V posledních dob� podporu t�chto prací dopl�uje podpora výzkumu a rozvoje s jinými 
socioekonomickými cíli a v posledním Šestém rámcovém programu (FP6) je zna�né 
procento disponibilních finan�ních prost�edk� v�nováno aktivitám schopným ovlivnit 
strukturu a organizaci v�deckotechnických zdroj� v �lenských státech. Tento p�ístup vyplývá 
z politické v�le rozvinout Evropskou výzkumnou oblast (European Research Area, ERA), což 
má maximalizovat Evropskou p�idanou hodnotu (European Added Value, EAV) a zajistit 
odklon od situace, kdy rámcové programy jen poskytovaly další zdroj financování VTRI,                  
a p�echod ke scéná�i, kde toto financování bude katalyzovat a formovat všechny ostatní 
aktivity VTRI v EU díky minimalizaci zdvojení a p�ekrývání prací, shrnutí rozt�íšt�ných zdroj� 
a zajišt�ní, aby kolektivní úsilí vedlo ke kolektivnímu blahu. K dosažení tohoto cíle mají 
p�isp�t spole�né iniciativy v benchmarkingu a sdílení politicky relevantních dat a znalostí 
mezi �lenskými státy. 
 
Aktivity v kontextu rámcových program� podporují také ostatní generální �editelství, nap�. DG 
pro informa�ní spole�nost a DG pro podnikání: DG pro informa�ní spole�nost je zam��eno 
na rozvoj a využití informa�ních a komunika�ních technologií (ICT) a DG pro podnikání se 
v�nuje spíše pracím v inova�ní oblasti než výzkumu a rozvoji. K dalším významným 
subjekt�m pat�í DG pro regionální rozvoj, zajiš�ující administraci strukturálních fond�             
a podporu inova�ních aktivit na regionální úrovni. Intervence strukturálních fond� v oblasti 
VTRI vždy zahrnovaly podporu p�íslušných �inností v  podnicích, zejména v MSP, zakládání 
v�deckotechnických park�, dotace a úv�ry pro rozvoj nových produkt� a proces�                  
a poskytování služeb, jako jsou audity technologií, odborné poradenství a vytvá�ení 
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sdílených zdroj� dat (umož�ujících nap�. podnik�m vyhledávat vhodné partnery v jiných 
evropských zemích). Byly také vždy zam��eny na budování a posilování výzkumných 
institucí, vysokoškolských za�ízení a laborato�í ve�ejného sektoru, podporu výzkumných 
projekt�, finan�ní podporu jednotlivých pracovník� ve výzkumu a vzd�lávání nebo na jejich 
rekvalifikaci. Intervence na posílení transferu technologií do pr�myslu stále více podporují 
vazby mezi výzkumnými organizacemi a podniky a pomáhají p�edevším MSP rozvinout 
kapacitu pro nabývání a využívání nových technologií. 
 
Tradi�ní regionální politika na podporu inovací obvykle využívala omezený po�et nástroj�, 
nap�. financování rozvoje fyzické infrastruktury, p�ímé granty podnik�m na realizaci aktivit 
VTRI a zpracování politik pro získání zahrani�ních investic. V mnoha znevýhodn�ných 
regionech EU se však tento p�ístup k podpo�e inovací neosv�d�il. P�estože nepochybn� 
zlepšil n�které složky regionální inova�ní infrastruktury, regiony �asto nebyly schopny 
zlepšení pln� využít kv�li slabinám na jiných místech inova�ních systém�.  P�evládá názor, 
že se celkový výkon inova�ního systému �ídí výkonem jeho nejslabších �lánk�, které je 
nutno všechny posílit, pokud se má celkový výkon zlepšit. Pro politiku to znamená, že 
intervence musí být založeny na dobré znalosti silných a slabých stránek jednotlivých 
inova�ních systém� a realizovány jako koordinované soubory v kontextu regionálních 
inova�ních strategií. 
 
Tyto strategie je možno zpracovat jen p�i shodném chápání silných a slabých stránek 
regionu a kolektivní v�li na n� koordinovan� reagovat. Evaluace akcí VTRI financovaných ze 
strukturálních fond� ve znevýhodn�ných regionech však prokázaly zna�né nedostatky                     
v koordinaci mezi hlavními subjekty zainteresovanými na regionálních inova�ních systémech 
a nedostate�né zapojení t�chto aktér� do širších systém� zpracování regionální politiky. 
Izolované intervence do VTRI jsou tedy ve vzduchoprázdnu a nejsou propojeny s ostatními 
regionálními rozvojovými aktivitami ani je nestimulují. 
 
Vzhledem k t�mto nedostatk�m byla v 90. letech minulého a na za�átku tohoto století 
zahájena �ada iniciativ Evropského fondu regionálního rozvoje. Zahrnovaly Regionální 
technologické plány (RTP), Regionální inova�ní strategie (RIS) a projekty RIS+. DG pro 
podnikání zahájilo také �adu Regionálních iniciativ pro inovace a transfer technologií 
(RITTS). Všechny tyto iniciativy mají stimulovat inovace a regionální rozvoj prost�ednictvím 
formulace a implementace dob�e zd�vodn�ných strategií založených na d�kladné znalosti 
konkrétních okolností a možností. RIS obvykle zahrnuje tyto t�i kroky: 
 

• fázi dosažení konsenzu a zvyšování pov�domí v regionu sledující vytvo�ení vize               
a partnerského p�ístupu, 

• analytickou fázi identifikující silné a slabé stránky, p�íležitosti a rizika a také inova�ní 
pot�eby aktér� zapojených do systému, 

• fázi zpracování regionální inova�ní strategie a ak�ního plánu zahrnujících 
demonstra�ní projekty a kroky pro jejich za�len�ní (mainstreaming) do hlavních 
program� podporovaných ze strukturálních fond�. 

 
Výsledky tohoto vývoje posílily pot�ebu, aby všechny regionální inova�ní politiky vycházely 
z odpovídajících strategií a byly realizovány prost�ednictvím soubor� vzájemn� provázaných 
a dopl�ujících se nástroj� pokrývajících mnohem širší spektrum než tradi�ní nástroje 
regionálního rozvoje. Tyto nástroje musí obvykle �ešit �adu generických problém� zt�žujících 
ú�inné fungování inova�ních systém�. N�které z nich lze ilustrovat jednoduchým schématem 
inova�ního systému zahrnujícího �ty�i provázané sektory (viz ráme�ek 1). Jednotlivé sektory 
se skládají ze vzájemn� p�sobících skupin aktér� definovaných jejich p�íslušností 
k ve�ejnému nebo soukromému sektoru a rolí a aktivitami „tv�rc� znalostí“ nebo „uživatel� 
znalostí“. Jednotlivým sektor�m byla také v sou�asných diskusích o politice VTRI p�id�lena 
tato dominantní témata nebo oblasti problém�: nabídka kvalifikovaných pracovních sil              
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a poptávka po nich (sociální a lidský kapitál), posilování a pr�b�žná obnova podpory 
znalostní základny (výzkumná kapacita), schopnost pr�myslu inovovat (technologický              
a inova�ní výkon) a kapacita trh� pot�ebná pro absorpci a ší�ení inovací (absorp�ní 
kapacita).  
 
Ráme�ek 1: Indikativní témata, akté�i a aktivity v jednoduchém v�deckotechnickém a inova�ním systému  
 

Zdroj: Guy, K. and Nauwelaers, C. (2003), ‘Benchmarking STI Policies in Europe: In Search of Good Practice’, 
The IPTS Report, Vol. 71, February 2003, Seville: JRC, ISSN: 1025-9384 
 
Aby byl inova�ní systém ú�inný, musí dob�e fungovat všechny jeho složky a musí mezi nimi 
probíhat plynulá interakce. To vyžaduje politické nástroje, které nejen �eší nejr�zn�jší typy 
problém� v jednotlivých sektorech ale také možnosti vzájemného provázání t�chto sektor�. 
Nástroje proto mohou zahrnovat „posilující“ nástroje, které nap�. posilují výzkumnou kapacitu 
podporou infrastruktury pro výstavbu nových vysokoškolských laborato�í, ale také 
„p�emos�ující“ nástroje vytvá�ející vazby mezi aktéry z r�zných sektor�, nap�. podporou 
spole�ných výzkumných a vývojových projekt� a sítí, do nichž jsou zapojeni zástupci 
akademické obce a pr�myslu. 
 
Mnoho nástroj� regionálních inova�ních systém� je zam��eno na technický a inova�ní výkon 
podnik� se zvláštním z�etelem k pot�ebám MSP. Nástroje mohou být krom� p�ímé finan�ní 
podpory projekt� VTRI zam��eny na poskytování investic pro nastartování podnik�                     
a rizikového kapitálu pro jejich rozší�ení, na podporu technických audit�, poradenství 
v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, program� vzájemné pomoci vysílajících technicky 
kvalifikované pracovníky do nedostate�n� rozvinutých podnik� a poradenství v oblasti 
inova�ního �ízení, obecného managementu a marketingu v mezerách na trhu. V ráme�ku 2 
jsou uvedeny p�íklady pot�eb pr�myslových podnik� a typy služeb vhodných pro jejich 
uspokojení. 
 

Sociální a lidský 
kapitál 

 

• Univerzity 
• Vzd�lávání/ školení 

ve v�deckotech. 
oblasti 

 

Absorp�ní kapacita 
 

• Podniky „následovník�“, 
zprost�edkovatelé a koncoví 
uživatelé, trh profesionálních 
uživatel� 

• Trh zboží a služeb 

 

Výzkumná kapacita 
 

• Vysoké školy, státní 
laborato�e 

• Základní v�decký výzkum 
 

Technologický a 
inova�ní výkon 

 

• „Kreativní“ podniky 
• Aplikovaný VTR a rozvoj 

produkt�/ proces� 
 

Uživatelé 
znalostí 
 

Tv�rci 
znalostí 
 

Ve�ejný 
sektor 

 

Soukromý 
sektor 
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Ráme�ek 2:  Pot�eby pr�myslu a služby v technologické oblasti  

 
 
Z regionálního hlediska však je obvykle nutno tyto nástroje doplnit dalšími nástroji, které �eší 
problémy v oblasti regionální výzkumné kapacity (nap�. podpora regionálních výzkumných 
center), absorp�ní kapacity (nap�. informa�ní kampan� zvyšující pov�domí ve�ejnosti             
o p�ínosem a rizicích nového technického rozvoje) a sociálního a lidského kapitálu (nap�. 
programy na podporu podnikání a inovací ve školách druhého a t�etího stupn�). Musí je také 
dopl�ovat programy pro p�eklenutí nebo odstran�ní p�ekážek mezi jednotlivými soubory 
�inností a aktér�. Obvykle jde o koordinované politiky zam��ené na klastry, nástroje 
orientované na sít�, programy pro vým�nu informací a spole�né snahy o zapojení 
zainteresovaných subjekt� do regionálních inova�ních aktivit na základ� kolektivních cíl�.  
 
Typy politických nástroj�, z nichž se skládá ú�inná politika v konkrétním regionálním 
prost�edí, se zna�n� m�ní v �ase, jak se výkon celého inova�ního systému zlepšuje              
a ovliv�uje úrove� regionálního rozvoje. N�které nástroje je proto nutno aplikovat jen 
b�hem krátkých období a jiné si vyžádají mnohem delší aplikaci. P�esto je nezbytné 
pr�b�žn� uplat�ovat politiku s ucelenou a vyváženou strukturou. Všechny tyto skute�nosti 
ovliv�ují typ evalua�ních systém� pot�ebných pro zajišt�ní vhodnosti, efektivnosti a ú�innosti 
realizovaných politik. To vyžaduje procedury nejen pro evaluaci jednotlivých politických 
nástroj� ale také kombinací ur�itých nástroj� a celé struktury politiky, zejména pokud jde               
o dopad politiky na konkrétní problémy, nap�. výzkumnou a absorp�ní kapacitu, a na výkon 
celých systém�, nap�. regionálních inova�ních systém� nebo regionálních ekonomických 
systém�. 
 
Evalua�ní postupy 
 
Evalua�ní postupy, metody a nástroje vhodné pro provád�ní evaluací v oblasti VTRI se velmi 
m�ní s p�edm�tem a zam��ením evaluace. P�edm�tem evaluace mohou být individuální 
nástroje, nap�íklad programy VTRI, ale také celý soubor nástroj� v portfoliu p�íslušné politiky. 
Evalua�ní práce mohou mít zna�ný rozsah od prov��ení vhodnosti konkrétního souboru 
nástroj� v daném kontextu až po dopad individuálního nástroje nebo efektivnosti jeho 

Pot�eby pr�myslu 
 
 

Informace 
 

Poradenství 
 

Demonstrace 
 

�ešení problém� 
 

Školení 
 

Zvyšování 
schopností 

Služby v technologické oblasti  
Technické informa�ní služby 
Normy a metrologie 
Informace a poradenství v patentové  
a licen�ní oblasti 
Seminá�e 
Audity podnik�  
Technologické audity 
Poradenství ve výrobní oblasti 
Studie proveditelnosti 
Informa�ní kampan� 
Demonstra�ní aktivity 
Výzkumné a vývojové služby 
Inova�ní kredity 
Vzd�lávací kurzy 
Spolupráce ve výzkumu a vývoji 
Záp�j�ky/ vým�ny pracovník� 
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implementace. Osv�d�ená praxe p�i navrhování evaluací v této oblasti se proto obvykle �ídí 
�adou obecných krok�, p�i nichž evaluáto�i a jejich klienti:  
 

• prohloubí vzájemné porozum�ní tím, že si vym�ní informace o p�edm�tu evaluace 
(nap�. projednají jeho vývoj, politický kontext, logický základ, celkové a díl�í cíle, 
zp�sob implementace, p�ekážky implementace a p�edpokládaný rozsah dopad�), 

• Prohloubí chápání logického základu evaluace, jejího na�asování, p�edpokládaných 
výsledk�, zp�sobu realizace a cílové skupiny se zam��ením na roli a evaluaci jako 
nástroj zú�tovatelnosti, zpracování nebo dolad�ní strategie. 

• Projednají strategické zam��ení evaluace, rozsah témat, jež by m�la �ešit, a otázek, 
na n�ž by m�la odpovídat (na základ� témat pokrývajících danou oblast, jako je 
vhodnost nástroj�, jejich adicionalita, efektivnost jejich implementace, ú�innost 
vzhledem k dosahování cíl�, nep�edpokládané i cílené dopady a relevance výsledk� 
pro formulaci další politiky). Ráme�ek 3 obsahuje p�íklady témat a souvisících otázek. 
Upozor�ujeme, že n�které termíny jsou použity v jiném smyslu než v jiných �ástech 
této p�íru�ky. 

• Projednají taktické zam��ení evaluace, tj. rozsah metod, nástroj� a indikátor� 
vycházející ze strategického zam��ení evaluace (obvykle jde o p�ípadové studie 
b�žného rozsahu, techniky založené na rozhovorech, odborné oponentury /peer 
reviews/, dotazníky, výpo�ty výstup� a jednoduché techniky pro analýzu dat; roste 
však pot�eba  složit�jších indikátor�, analytických technik a modelování). 

 
Pro evaluaci r�zných typ� aktivit VTRI v rámci regionálního rozvoje podporovaných ze 
strukturálních fond�, která následuje po t�chto krocích, lze využít tém�� nekone�ný po�et 
variant. V praxi se však nej�ast�ji používají 4 t�ídy evalua�ních aktivit, které mají nejv�tší 
význam: 

• evaluace efekt� jednotlivých nástroj�, 
• evaluace fungování jednotlivých nástroj�, 
• evaluace více�etných nástroj� nebo portfolia politiky, 
• srovnání jednotlivých i více�etných nástroj� v jednotlivých regionech a zemích. 

 
 
Ráme�ek 3: Obvyklé evalua�ní oblasti a otázky 
  

Téma Otázka 

Vhodnost Byly provedeny správné kroky? 

Úspornost Jsou nákladov� efektivní a zajiš�ují ú�elné vynaložení prost�edk�? 

Ú�innost Splnily o�ekávání a zajistily p�edpokládané cíle? 

Efektivnost Jaké je výnosové procento investic (ROI)?  

P�sobení Jaké je výnosové procento investic (ROI) v porovnání s p�edpoklady? 

Efektivnost procesu Byl proces dob�e implementován? 

Jakost Jsou výstupy kvalitní? 

Dopad Co je d�sledkem? 

Adicionalita Byly zajišt�ny zm�ny, k nimž by jinak nedošlo? 

Dislokace Jaká by byla situace p�i absenci t�chto krok�? 

Zlepšení procesu Bylo možno postupovat lépe? 

Strategie Co by dále m�lo být provedeno? 
Zdroj: Arnold, E. and Guy, K. (1997), Technology Diffusion Programmes and the Challenge for Evaluation, in 
OECD (1997), Policy Evaluation in Innovation and Technology, Paris: OECD Proceedings 
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Evaluace efekt� jednotlivých nástroj� 
 
V�tšina evaluací VTRI spadá do této kategorie a za posledních dvacet let bylo získáno 
mnoho zkušeností, zejména z aplikací na národní ale i mezinárodní (nap�. evropské)            
a regionální úrovni. Evaluace se �asto provád�jí ex post a �ídí se požadavky na 
zú�tovatelnost a zodpov�dnost. Stále více se však prosazuje vítaná tendence považovat 
evaluace za nástroje pou�ení a užite�né vstupy pro tvorbu p�íští politiky. To vede 
ke zm�nám v na�asování evaluací, takže �asto probíhají p�ed ukon�ením iniciativ a jejich 
výsledky jsou podkladem pro formulaci další strategie. 
 
U všech t�chto evaluací je nejprve nutno identifikovat cílovou skupinu a provést sb�r dat 
charakterizujících prom�nné vstup� (nap�. zdroje na projekty od jednotlivých organizací                 
a z ve�ejného sektoru), strukturální prom�nné (nap�. velikost firmy, sektoru, povaha 
podporovaných prací atd.), prom�nné cíl� (nap�. nominální data o cílech organizací                      
a prioritní po�adí t�chto cíl�), dosažení cíle (nap�. data o mí�e dosažení cíl� jednotlivých 
organizací), prom�nné výstup� (nap�. seznamy a po�ty typ� výstup� generovaných t�mito 
iniciativami a pokud možno také percentuální data ur�ující hodnotu výstup�), prom�nné 
procesu nebo pr�b�hu (nap�. posouzení vlivu r�zných p�ekážek nebo faktor� úsp�šnosti p�i 
realizaci projektu) a prom�nné dopad� (nap�. seznamy, po�ty, posouzení rozsahu 
jednotlivých typ� dopadu na r�zné soubory aktér�). Podporu projekt� VTRI lze nap�íklad 
hodnotit z hlediska jejich dopad� na znalostní základnu výzkumných tým� zapojených p�ímo 
do projekt� (dopady prvního okruhu), dopad� na komer�ní perspektivu organizací, do nichž 
tyto týmy pat�í (dopady druhého okruhu) a dopad� na širší socioekonomické prost�edí 
(dopady t�etího okruhu). Dopady posledního typu se obvykle projeví až po dlouhé dob� a je 
obtížné je zjistit. 
 
Po provedení sb�ru dat pro všechny tyto prom�nné je nutno zjistit vazby mezi prom�nnými, 
protože v�tšina evaluací tohoto typu se obvykle snaží dojít k záv�r�m o kauzálních 
závislostech mezi vstupy a kone�nými výsledky dopln�né zd�vodn�ním, pro� tyto vazby 
existují a jak n�které faktory ovliv�ují jejich po�et a sm�r.  Silnou stránkou t�chto evaluací je, 
že �asto dokáží zjistit silné vazby mezi prom�nnými vstup�, výstup� a dokonce prom�nnými 
dopad� prvního okruhu, nejsou však p�íliš vhodné pro stanovení kauzálních vazeb 
s prom�nnými dopad� t�etího okruhu, protože je krom� evaluované politické intervence 
ovliv�uje velmi mnoho jiných faktor�. Intervence �asto celkový systém výrazn� neovliv�uje. 
 
P�i evaluaci efekt� jednotlivých nástroj� se data �asto získávají pomocí rozhovor�                      
a dotazník�. Data jsou analyzována kvantitativn�, pokud lze indikátory a prom�nné snadno 
definovat a zjistit, nebo kvalitativn�, když je to obtížn�jší nebo je t�eba obohatit suchá fakta 
kvantitativní analýzy. Evaluáto�i bývají odborníky v oblasti sociálních v�d, evalua�ní týmy 
však zahrnují také experty s p�íslušnou odborností. Pro evaluaci iniciativy na podporu 
investic do nastartování podniku by nap�íklad bylo vhodné do evalua�ního týmu zahrnout 
experta z oblasti finan�nictví a sou�ástí metodiky evaluace kvality v�deckých výstup� by 
nepochybn� m�la být odborná oponentura (peer review). 
 
Pro analýzu dat se �asto používají pom�rn� jednoduché techniky (nap�. korela�ní analýza), 
protože obvykle poskytují dostatek informací pro posouzení míry úsp�šnosti iniciativy. P�i 
velkém po�tu prom�nných lze využít techniky pro jejich omezení, nap�. krom� korela�ní 
analýzy je vhodná také analýza základních složek faktor�.   
 
M�žeme aplikovat také propracovan�jší ekonometrické techniky. �ada z nich porovnává 
dopady s referen�ním stavem, tj. se situací p�i absenci intervencí. N�kte�í evaluáto�i 
používají data o stavu podnik� p�ed intervencí, jiní kontrolní skupiny nebo jednoduché 
ekonometrické modely stanovící vazby mezi vstupy a dopady. Kombinovat využití 
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ekonometrických model� a kontrolních skupin je komplikované a je nutno zajistit, aby složitá 
evalua�ní struktura nebyla na p�ekážku zjišt�ním a základnímu porozum�ní. 
  
Evaluace zam��ené na fungování jednotlivých nástroj� 
 
Evaluace jednotlivých nástroj� sledující dopad intervencí v�nují pozornost cílové skupin�                
a zkoumají, jak ji p�íslušná politická iniciativa ovlivnila. Celkovou efektivnost iniciativy pak 
m�žeme p�i použití srovnatelných jednotek posoudit jako jednoduchý pom�r mezi výstupy            
a vstupy (nap�. výsledná p�idaná hodnota, kterou podniky získaly v d�sledku intervence ve 
srovnání se vstupní investicí orgánu ve�ejné správy). 
 
Pozornost však �asto není zam��ena jen na cílovou skupinu ale také (nebo dokonce 
výhradn�) na zp�sob implementace celé akce orgánem ve�ejné správy. V tomto p�ípad� má 
také velký význam efektivnost, sledujeme však p�edevším efektivnost procesu nebo 
efektivnost implementace iniciativy. Zpracování t�chto evaluací obvykle zadávají orgány 
ve�ejné správy, které cht�jí zajistit, aby jejich procedury byly pro daný úkol co nejvhodn�jší,     
a cht�jí je v p�ípad� pot�eby zlepšit. Tyto evaluace se obvykle provád�jí po vstupních fázích 
intervence (nap�. již po prvním kole p�edkládání návrh� a výb�ru projekt� iniciativy, která 
bude mít více kol) nebo v jiném bod� implementace. Umož�uje to intervenci doladit a provést 
st�edn�dobé úpravy. �ím pozd�ji jsou eventuální zm�ny provedeny, tím menší mají dopad 
na pr�b�h implementace, mohou však ovlivnit implementaci druhé generace iniciativ.            
U evaluací v reálném �ase zahrnujících celý životní cyklus iniciativ se na za�átku cyklu �asto 
dává p�ednost evaluaci efektivnosti procesu, která je postupn� dopl�ována a poté 
nahrazována složkami orientovanými spíše na dopady.  
 
Kvantitativní metody se p�i evaluaci implementace procesu používají jen z�ídka. Metody mají 
nej�ast�ji kvalitativní povahu a p�ipomínají investigativní žurnalistiku, protože vycházejí           
z rozhovor�, teoretických analýz dat získaných p�i b�žném monitoringu �ízení a srovnávání 
s cílovými hodnotami etap (pokud byly stanoveny) v plánovacích dokumentech. V optimálním 
p�ípad� jde o soubor spekulativních metod, jejichž souhrn poskytuje uspokojivé podklady. P�i 
evaluaci výzkumných a vývojových program� se efektivnost implementace obvykle m��í 
�asovým intervalem mezi schválením návrhu projektu pro financování a datem ud�lení 
finan�ní podpory nebo zahájení projektu. Nap�íklad v iniciativ� pro poskytování 
poradenských služeb MSP ve v�ci práv k duševnímu vlastnictví bychom srovnávali po�et 
podnik�, které službu využily ke konkrétnímu datu, s cílovými hodnotami v plánovací 
dokumentaci iniciativy. 
 
Evaluace procesu implementace by m�ly provád�t týmy, které mají obecné znalosti                  
o fungování správních orgán� a velmi dob�e se orientují ve fungování orgánu, jehož iniciativy 
prov��ují. V oblasti VTRI se v n�kterých oblastech b�žn� používají panely pro odbornou 
oponenturu (peer review) složené z významných v�dc� a pr�myslník�, kte�í prostudují 
monitorovací data, provedou rozhovory s hlavními pracovníky ve�ejné správy a formulují 
stanovisko k celkové efektivnost implementace. Tyto panely sice mají výbornou kvalifikaci 
pro posouzení kvality �inností financovaných v rámci intervencí do VTRI v akademických 
institucích a v pr�myslu, pro posouzení administrativní efektivnosti však tyto nejsou 
nejvhodn�jší. Pro ex ante evaluaci potenciálního dopadu programu nebo intervence v oblasti 
výzkumu a vývoje lze využít delfskou metodu, vycházející z itera�ních a anonymních 
konzultací n�kolika expert�, z jejichž názor� se pak vytvo�í spole�ný záv�r.    
 
Evaluace více�etných nástroj� nebo portfolií politik 
 
Pot�eba holistických soubor� politik na podporu rozvoje inova�ních systém� na regionální, 
národní nebo dokonce mezinárodní úrovni vyžaduje metodické postupy schopné evaluovat 
operace a dopady velmi složitých kombinací politických nástroj�. Sou�asné evalua�ní politiky 
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však zatím nejsou pro tento úkol dostate�né, p�estože n�které z nich mají své kladné 
stránky. Za zmínku stojí zejména tyto dva p�ístupy: 
 

• agrega�ní metody, 
• makroekonomické metody. 

 
Agrega�ní metody slouží ke shrnutí dopad� zjišt�ných p�i evaluacích jednotlivých nástroj�, 
jen z�ídka však vedou ke kvantitativnímu vyjád�ení. Evaluaci obvykle provád�jí odborné 
panely jako kvalitativní posouzení úhrnného dopadu soub�žných intervencí. Obvykle jde             
o podobné iniciativy, nap�íklad výzkumné a vývojové programy v r�zných technických 
oblastech ovliv�ující ur�itý socioekonomický systém, které by pokud možno m�ly být 
hodnoceny na základ� podobných metodik, ale není tomu vždy tak. P�i evaluaci portfolia 
energetické politiky ve Finsku obsahujícího jedenáct program� relevantních pro energetiku 
se postupovalo tak, že byly agregovány výsledky nezávislých evaluací jednotlivých 
program�, které byly všechny zpracovány podle spole�né metodiky.  Poslední hodnocení 
p�tiletých rámcových program� VTR naopak vycházelo ze zpráv r�zných evalua�ních panel� 
pro specifické programy a metodiky zpracování t�chto zpráv byly zna�n� odlišné. 
 
Makroekonomické metody, které lze rozd�lit do dvou typ� na makroekonometrické modely, 
vycházející ze souboru strukturálních rovnic s ekonometrickými odhady, a kalkulace 
obecných bilan�ních model�, jsou opakem agrega�ních metod založených na 
mikroekonomických analýzách. V zásad� se vyhýbají zjiš�ování kauzálních vazeb mezi 
dopady intervence na jednotlivé mikroekonomické jednotky (nap�. podniky) a jejich d�sledky 
pro tyto jednotky a pro širší socioekonomické prost�edí. Uvažují prom�nné na úrovni 
systému (nap�. investice do výzkumu a vývoje), produktivity a zam�stnanosti a využívají 
modely jejich vzájemných vazeb pro odhad dopadu zm�n jedné prom�nné na zm�ny jiné 
prom�nné (obvykle jde o vlivy zm�n prom�nných týkajících se VTRI a výsledné 
zm�ny prom�nných socioekonomického dopadu). N�kdy také využívají empirická data 
k jejich ov��ení a úpravám hypotetických model�. 
 
Tyto postupy mohou být velmi užite�né p�i zjiš�ování dopad� politik na jednu konkrétní 
prom�nnou (nap�. úrove� investic do VTR v regionu) a výsledných dopad� na širší 
socioekonomické prom�nné v �ase. Mnohem menší relevanci však mají pro stanovení 
dopad� na portfolia politik, jež neovliv�ují jen jednu vstupní prom�nnou ale jejich celou �adu, 
nap�. úrove� investic do VTR, do nastartování podnik�, lidských zdroj�, informa�ní úrove� 
atd.). Až dob�e poznáme fungování inova�ních systém�, budeme pravd�podobn� schopni 
modelovat jejich chování p�esn�ji, v sou�asnosti to však možné není. 
 
Jednou z možností rozvoje této oblasti je zpracování indikátor�, které by zachytily podstatu 
�asto komplexních koncepcí a pojm�. Abychom nap�íklad porozum�li dynamice  inova�ních 
systém�, je nezbytné vyvinout kompozitní indikátory schopné popsat prom�nné jako je 
absorp�ní kapacita a lidský kapitál, což umožní vypracovat a prov��it hypotetické modely 
stanovící vazby mezi t�mito abstraktními pojmy a celkovým výkonem inova�ního systému. 
Komplexní portfolia politik zam��ená na zlepšení t�chto oblastí nebo jejich úhrnu by pak bylo 
možno hodnotit z hlediska výsledných zm�n relevantních kompozitních indikátor� v �ase. 
 
Srovnávání jednotlivých a více�etných nástroj� v jednotlivých regionech a zemích 
 
Je velmi obtížné provést smysluplnou kvantitativní evaluaci dopadu politik na základ� 
indikátor� sledujících zm�ny v �ase. Srovnání relativní efektivnosti, ú�innosti a dopadu 
podobných politik aplikovaných v r�zných inova�ních systémech, nap�. regionálních nebo 
národních, je koncep�n� ješt� složit�jší. Dokonce ani aplikace identických jednotlivých 
politických nástroj� ve velmi podobném geografickém kontextu pravd�podobn� nepovede 
k podobným dopad�m, protože mezi inova�ními systémy bude pravd�podobn� mnoho 
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rozdíl�. Porovnání dopadu soubor� politik složených z r�zných kombinací jednotlivých 
nástroj� je ješt� komplikovan�jší. 
 
P�es tyto problémy však v sou�asnosti probíhá �ada evalua�ních aktivit v oblasti VTRI 
zahrnujících srovnání jednotlivých zemí nebo region� na základ� benchmarkingu, který 
Evropská komise definovala jako trvalý systematický proces pro srovnávání výkonu 
organizací, funkcí, ekonomických proces�, politik nebo oblastí podnikání s nejlepší sv�tovou 
praxí. Benchmarking ve své jednodušší podob� není zam��en na evaluaci politiky ale na 
prosté srovnávání a klasifikaci indikátor� vyjad�ujících konkrétní charakteristiky inova�ního 
systému nebo aspekty jeho výkonu, nap�. úrovn� investic do VTR, po�tu patent�, v�deckých 
park� atd. Složit�jší formy vycházejí z podobných srovnání a z klasifikace složit�jších 
kompozitních indikátor�, vyjad�ujících pojmy jako je výzkumná kapacita nebo technologický   
a inova�ní výkon. Jsou užite�né pro stanovení region� s nejlepšími výkony v ur�ité oblasti, 
které p�edstavují cíle, o jejichž dosažení by politiky m�ly usilovat. Existuje však nebezpe�í, 
že dosažení t�chto cíl� by mohlo být v kontextu jiných inova�ních systém� naprosto 
nemožné nebo nevhodné. 
 
Vedle tohoto jednoduchého benchmarkingu existují benchmarkingové postupy, které 
nekladou d�raz na vytvá�ení žeb�í�ku úsp�šnosti ani na napodobování úsp�šných aktivit.  
Vycházejí také ze sb�ru a srovnávání dat o r�zných aspektech inova�ních systém�, vyvíjejí 
však zna�nou snahu o porozum�ní proces�m, které jsou základem pro stanovení vzorc� 
indikátor� v r�zných prost�edích. Protože však vazby mezi relevantními prom�nnými nejsou 
vždy úpln� jasné a nebývají vhodné pro zpracování kvantitativních analýz, v�tšina forem 
tohoto vysp�lejšího benchmarkingu se p�i stanovení osv�d�ené praxe opírá o kvalitativní 
techniky. Zna�ný d�raz se klade na komunikaci a sdílení výsledk� analýz se 
zainteresovanými subjekty zapojenými do inova�ních systém� v r�zných prost�edích. 
Zatímco porovnání n�kolika inova�ních indikátor� na národní úrovni a jejich se�azení podle 
úsp�šnosti, jež jsme nazvali jednoduchým benchmarkingem, by mohlo vést ke zpracování 
politik, které budou usilovat o vyrovnání výkonu na úrove� vysp�lejších zemí, d�raz na 
složit�jší benchmarking by m�l p�edevším podporovat diskusi mezi zainteresovanými 
subjekty v inova�ním systému o faktorech ur�ujících vazby mezi více�etnými indikátory         
a vlivy, které na n� má politika, a za druhé mezi zainteresovanými subjekty v jiných 
systémech za ú�elem sdílení p�ístup� a posouzení možností transferu konkrétních 
politických opat�ení. Tyto diskuse by m�ly vést k moud�ejšímu rozhodování a politikám, které 
by nebyly jen nepromyšleným pokusem zvýšit všechny indikátory na úrove� p�evládající 
v nejvysp�lejších regionech. 
 
Hlavní metody a postupy 
 
Logické modely, pr�zkumy mezi p�íjemci, p�ípadové studie, využití dat ze sekundárních 
zdroj�, regresní analýza, experimentální a kvaziexperimentální postupy, delfská metoda, 
benchmarking, odborné panely, SWOT. 
 
Indikátory 
 
Specifické indikátory používané p�i evaluacích VTRI jsou samoz�ejm� do zna�né míry 
závislé na t�íd� provád�né evalua�ní aktivity (nap�. evaluace jednotlivých nebo více�etných 
nástroj�), na strategickém zam��ení evaluace (nap�. zam��ení na efektivnost procesu nebo 
posouzení socioekonomických dopad�) a na jejím taktickém zam��ení (nap�. využití r�zných 
technik sb�ru dat a analytických nástroj�). Evaluace sledující dosažení cíle mohou nap�íklad 
zahrnovat indikátory a techniky m��ící dosažení kvantitativních cíl� (nap�. zvýšení obratu, 
podílu na trhu atd.) a také techniky a indikátory m��ící prom�nné týkající se postoj� 
(hodnocení relativního významu cíle ze strany ú�astník� a míru dosažení cíle v r�zných 
dimenzích). Typ a rozsah použitých indikátor� je závislý také na tom, kterou �ást spektra 
VTRI p�íslušná politika ovliv�uje. Politiky ovliv�ující základní výzkum obvykle obsahují 
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indikátory jako jsou akademické publikace a pro politiky podporující transfer technologií           
a jejich komer�ní využití budou mít význam spíše indikátory jako jsou patenty, licence, zisky 
atd.  
 
Z ráme�ku 4 je patrné, že prom�nné a indikátory relevantní pro evaluaci iniciativ VTRI lze 
rozt�ídit do 4 kategorií. Uvedený p�íklad vychází ze švédského programu ITYP, který 
spolufinancoval výzkumné a vývojové projekty, do nichž byly zapojeny podniky švédského 
sektoru služeb, a m�l tyto cíle: 
 

• zvýšení produktivity služeb lepším využíváním informa�ních technologií (IT), 
• zvýšení profesionálních dovedností pracovník� ve službách pomocí IT, 
• zvýšení kvality a konkurenceschopnosti švédských služeb. 

 
Použité indikátory spadají do 4 kategorií: 

 
• zdroje: obvykle finan�ní vstupy a lidské zdroje, 
• výstupy: technické výsledky projekt�, nap�. softwarové nástroje a manažerské 

techniky, 
• výsledky: p�ímé efekty projekt�, nap�. nová pracovní místa, nár�st produktivity, 

m��itelné zvýšení bezpe�nosti na pracovišti atd., 
• dopady: širší efekty programu na spole�nost, nap�. rychlejší ší�ení technologií, vyšší 

konkurenceschopnost sektoru služeb. 
 
Ráme�ek 4: Kategorie prom�nných a indikátor� programu pro výzkum a technický rozvoj ve švédském 
programu  ITYP  

          
 ZDROJE  VÝSTUPY  VÝSLEDKY  DOPADY  
         
 • Ve�ejné 

rozpo�ty 
 • Vyvinuté produkty, 

nap�. software 
   

 • Zm�ny v ochot� a schopnosti 
podniku zvyšovat produktivitu 
služeb a profesionalitu pomocí 
IT 

 • Zm�ny v informovanosti jiných 
podnik� a ochota zvyšovat 
produktivitu služeb a 
profesionalitu pomocí IT 

 

 • Interní 
financování 

 • Vyvinuté nástroje 
  

 • Zm�ny v IT podniku a ve 
schopnostech/ dovednostech 
v oblasti služeb 

 • Zm�ny v IT jiných podnik� a 
schopností v oblasti služeb 

 

 • Kvalifikovaný 
personál  

 • Duševní vlastnictví  • Finan�ní návratnost investic  • Zvýšená kvalita služeb v oboru 
nebo ekonomice 

 

  
 

 • Výzkumné zprávy  • P�íjmy z licencí a patent�  • Zlepšení výkonu národní 
ekonomiky 

 

   • Demonstra�ní 
aktivity 

 • Pohyby student� a 
vyškoleného personálu 

 • Vyšší konkurenceschopnost  

   • Konference a 
demonstra�ní akce 
pro ší�ení výstup� 

   • Vyšší export služeb  

   • Vým�na informací 
mezi ú�astníky 

  
 

   

   • Vlastní ší�ení 
výstup� ú�astníky 
projekt� 

     

   • Zkušení nebo 
kvalifikovaní 
pracovníci 

     

         
Zdroj: Arnold, E. and Guy, K. (1997), Technology Diffusion Programmes and the Challenge for Evaluation, in 
OECD (1997), Policy Evaluation in Innovation and Technology, Paris: OECD Proceedings 
 
V ráme�ku 5 jsou uvedeny prom�nné na úrovni projektu, které byly využity pro posouzení 
výkonu jednotlivých projekt� v oblasti výzkumu a technického rozvoje programu EU 
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GROWTH. Indikátory použité v tomto p�ípad� pro prom�nné výstup� a výsledk� byly vhodné 
pro sb�r numerických dat týkajících se vydaných publikací, patent� a licencí, souvisícího 
nár�stu zisku a obratu atd. V�tšina dat u zbývajících prom�nných však vyjad�ovala postoje          
a nezávislí evaluáto�i obvykle provád�li bodové hodnocení projekt� na stupnici 1 - 5. P�i této 
evaluaci byla krom� obvyklých prom�nných zdroj�, výstup�, výsledk� a dopad� také 
definována �ada prom�nných popisujících povahu prací realizovaných projekty a byl 
stanoven další soubor popisných faktor� ovliv�ujících vývoj jednotlivých projekt� za ú�elem 
prozkoumání vazeb mezi prom�nnými pomocí analýz jedné i více prom�nných. 
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Ráme�ek 5: Prom�nné projektu používané pro hodnocení projekt� v oblasti VTR 
PROM�NNÉ PROJEKT� PRO EVALUACI PROGRAMU VTR 
   
ZÁKLADNÍ PROM�NNÉ TÝKAJÍCÍ SE PROJEKT� A PROGRAM� 
 
Název projektu  Rozpo�et projektu 
�íslo projektu  Spolufinancování z ve�ejných rozpo�t� 
�íslo projektové smlouvy   Datum zahájení projektu 
Zkratka projektu  Datum ukon�ení projektu 
Identifika�ní �íslo projektu  Po�et partner� p�i zahájení 
Název programu  Po�et partner� p�i ukon�ení 
Oblast programu – kód  Typ partnerství 
Oblast programu – název  NACE kód vedoucího projektu 
   

PROM�NNÉ TÝKAJÍCÍ SE POVAHY PROJEKT� A PROGRAM� 
 Nízká/vysoká nákladovost  Orientace na získávání nových v�domostí/ na poslání 
Nízká/vysoká technická rizikovost  Orientace na výzkum a vývoj/obecná orientace 
Nízká/vysoká komer�ní rizikovost  Orientace na okrajové/základní technologie 
Nízká/vysoká technická složitost  Nízký/vysoký strategický význam 
Rutinní/inova�ní charakter  Proveditelnost v rámci spolupráce/ bez spolupráce 
Luxusní/nezbytný projekt/ program  Jasné/nejasné cíle 
Dlouhodobý/krátkodobý charakter  �istá/ behaviorální adicionalita 
Základní/aplikovaný projekt/program   
   

PROM�NNÉ TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMU CÍLE A JEHO DOSAŽENÍ 
 

ZNALOSTNÍ CÍLE 
 

STRATEGICKÉ CÍLE 
Podpo�it znalostní základnu  Získat p�ístup k dalším finan�ním prost�edk�m 
Urychlit pokrok  Omezit náklady na VTR 
Prozkoumat nové technologické cesty  Omezit technická rizika 
Vyvinout nové nástroje  Omezit komer�ní rizika 
Rozvinout znalosti p�evyšující sou�asný stav poznání   
Podpo�it dovednosti  CÍLE SPOJENÉ S VYUŽITÍM 
  P�ipravit demonstrátory 

CÍLE SPOJENÉ SE SÍT�MI  Vyvinout nové procesy 
Získat p�ístup k dalším odborným znalostem  Vyvinout nové produkty 
Monitorovat aktivity partner� v oblasti VTR  Ší�it výsledky projektu 
Vytvo�it nové sít� ve VTR  Vyvinout nové služby 
Rozší�it podnikatelské sít�  Vyvinout nové standardy 
Podpo�it dobré jméno a image  Zvýšit konkurenceschopnost atd. 
   

PROM�NNÉ VÝSTUP� A VÝSLEDK� 
   Publikace  Nové služby 
Kvalifikace  Nové standardy/ normy 
Nové projekty  Sm�rnice politiky 
Nové nástroje a techniky  Obrat 
Demonstráto�i  Zisky 
Patentové p�ihlášky  Úspory náklad� 
Nové procesy  Nová pracovní místa 
Nové produkty  Zachovaná pracovní místa 

PROM�NNÉ DOPADU 
   
DOPADY NA TÝMY VTR – PRVNÍ OKRUH 
Posílená znalostní základna  Lepší p�ístup k dopl�ující praxi/ zkušenostem 
Urychlený vývoj  Lepší sít� pro VTR 
Sledování nových technologických cest  Vyšší schopnost spolupracovat 
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Rozvoj nových nástroj�  Vyšší schopnost �ídit v�deckotechnické zdroje 
V�tší dovednosti  Lepší p�ehled o vývoji ve v�d� a technice 
Lepší pov�st/ image   
   
DOPADY NA ZÚ�ASTN�NÉ ORGANIZACE – DRUHÝ OKRUH 
Lepší produkty  V�tší podíl na trhu 
Lepší výrobní procesy  Lepší strategické aliance 
Vyšší produktivita  Lepší inova�ní �ešení 
Vyšší obrat  Vyšší schopnost inovovat 
Vyšší konkurenceschopnost  Vyšší schopnost �ídit rizika 
   
DOPADY NA ŠIRŠÍ SOCIOEKONOMICKÉ PROST�EDÍ – T�ETÍ OKRUH 
 
EKONOMICKÉ DOPADY  POLITICKÉ DOPADY 
Ekonomický rozvoj – místní  Zpracování standard�/ norem 
Ekonomický rozvoj – regionální  Zpracování na�ízení a jiné legislativy 
Ekonomický rozvoj – národní  Zpracování politiky na úrovni EU 
Ekonomický rozvoj - v EU  Zpracování politiky na úrovni �lenských stát� 
Ekonomický rozvoj – globální  Dosažení cíl� EU 
Konkurenceschopnost v EU   

Obchodní pozice v EU  NADNÁRODNÍ DOPADY 
  Omezení p�ekážek ve spolupráci v�dy a techniky 
SOCIÁLNÍ DOPADY  Vyšší mobilita pracovník� v�dy a techniky 
Vyšší kvalita života  Snazší p�ístup k v�deckotechnické infrastruktu�e 
Ochrana životního prost�edí  V�tší investice do v�dy a techniky 
Podpora udržitelného rozvoje  Lepší �ešení nadnárodních problém� 
V�tší sociální soudržnost   
 

PROM�NNÉ PR�B�HU 
   
FAKTORY ZÁJMU A ZÁVAZK	 

 
FAKTORY PROVÁZANOSTI A KOMPLEMENTARITY 

Úrove� zájmu partnerských tým� VTR  Jasná specifikace cíl� 
Úrove� zájmu partner� obecn�  P�im��ená specifikace cíl� 
Úrove� zájmu potenciálních uživatel�  P�im��ená komunikace o cílech 
  Vzájemné dopl�ování cíl� partner� (komplementarita) 

FAKTORY ZDROJ	 A FINANCOVÁNÍ   
Úrove� zdroj�  TECHNICKÉ A KOMER�NÍ FAKTORY 
Vzorce jejich rozd�lení  Restrukturalizace provedená partnery 
Dostupnost interních finan�ních zdroj�  Ambicióznost cíl� projektu 
Dostupnost externích finan�ních zdroj�  Technická náro�nost projektu 
Dostupnost kvalifikovaných pracovník�  Technický vývoj jinde 
Využití schopností partner�  Dostupnost technologických vstup� 
  Opat�ení pro publicitu a styk s ve�ejností 

PODP	RNÁ OPAT�ENÍ  Komer�ní vývoj jinde 
Požadavek na zpracování plánu technické realizace   
Existence plánu technické realizace  FAKTORY KOMPETENCE A VÝKONU 
Opat�ení pro monitorování projekt�  Technický/ odborný výkon partner� 
Uspo�ádání seminá�e v pr�b�hu implementace  Manažerský výkon partner� 
Existence jiných dopl�kových podp�rných opat�ení  Komer�ní výkon partner� 
  Technický/ odborný p�ísp�vek Komise 

 NÁKLADY NA SPOLUPRÁCI  Administrativní p�ísp�vek Komise 
Náklady na transakce v rámci spolupráce   
   
Zdroj: European Commission (2002), Evaluation of Finished projects of the EC Research programmes in the 
Fields Covered by the Present GROWTH Programme, Report to DG Research by the GOPA Consortium, 
Brussels: European Commission 
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Podobný rámec založený na zdrojích/ výstupech/ výsledcích/ dopadech je také možno využít 
pro evaluaci jiných jednotlivých politických nástroj�, než jsou nástroje podporující projekty 
VTRI. �ada intervencí strukturálních fond� podporuje rozvoj v�deckotechnických park�            
a v ráme�ku 6 je uveden rámec pro evaluaci t�chto iniciativ. 
 
Ráme�ek 6: Rámec indikátor� pro evaluaci v�deckotechnického parku 

           
 VSTUPY  STRUKTURY  PROCESY  VÝSTUPY  DOPADY  

           
 • Financování 

výchozího 
prost�edí 
(hospodá�ství, 
pr�mysl)  

 • Typ parku 
(ohrani�ený/rozptýlený) 

 • Správní 
procedury 

 • Po�et zavedených 
podnik�, které se 
p�est�hují do parku 

 • Pracovní místa  
v parku (kvantita  
a kvalita) 

 

 • Kvalita a silné 
stránky vysoké 
školy 

 • Velikost parku  • �ídící 
struktura 

 • Po�et podpo�ených 
nových high-tech 
podnik� 

 • Finan�ní objem 
nákup� od firem v 
regionu 

 

 • Vstupní cíle   • Vzdálenost od vysoké 
školy 

 • Marketing 
parku 

 • Obrat/ziskovost 
podnik� v parku 

 • Zvýšení obchodní 
bilance regionu 

 

 • �isté investi�ní 
náklady (pozemek, 
budovy atd.) 

 • Výb�r obor�/ technologií  • Pracovní 
„nasazení“ 
manažera 
parku 

 • P�íjem z nájemného 
od podnik� v parku 

 • Zvýšení HDP 
regionu 

 

 • �isté provozní 
náklady 
(administrativa, 
marketing..) 

 • Výb�r výzkumu/ vývoje a 
produkce 

 • Systémy na 
podporu 
transferu 
technologií 

 • Po�et patent� 
podnik� v parku 

 • Zm�na relativní 
úrovn� 
nezam�stnanosti 

 

 • Náklady na granty, 
dotace, pronájem 
atd. 

 • Existence inkubátoru 
nebo inova�ního centra 

 • Interakce 
mezi vysokou 
školou - 
podniky 

 • Zvýšení po�tu 
vysokoškolských 
publikací, patent� 

 • Posílení pov�sti 
vysoké školy 

 

 • Rozd�lení náklad� 
mezi 
spolufinancující 
subjekty 

 • Typy podpory pro 
podnikání 

 

 • Interakce 
mezi podniky 

 • Po�et spole�ných 
publikací 

 • Zvýšení hrdosti 
široké ve�ejnosti 

 

           
           

Zdroj: Hogan, B. (1996), Evaluation of Science and Technology Parks:  The Measurement of ‘Success’, in Guy, 
K. (ed.), The Science Park Evaluation Handbook, A report to DG XIII by Technopolis Ltd., June, 1996 
 
V oblasti benchmarkingu se v sou�asnosti projevují snahy kombinovat n�kolik obvyklých 
indikátor� VTRI a vytvá�et z nich kompozitní indikátory pro koncepce v oblasti technologií 
s vlivem na konkurenceschopnost a udržitelnou zam�stnanost dané zem�. P�íklady t�chto 
indikátor� jsou v ráme�ku 7. 
 
Užite�ný p�ehled typ� indikátor� výstup�, výsledk� a dopad�, které jsou obvykle používány   
v r�zných metodických postupech evaluace iniciativ VTRI, je obsažen v publikaci Soubor 
nástroj� pro VTR (RTD Evaluation Toolbox). Uvádíme ho v ráme�ku 8. 
 
Osv�d�ená praxe 
 
V oblasti evaluace VTRI existuje velmi mnoho p�íklad� osv�d�ené praxe. Jako p�íklad 
evaluace politických nástroj� si zaslouží pozornost hodnocení projekt� programu EU 
GROWTH. Indikátory výkonu byly stanoveny systematicky, každoro�n� jsou d�kladn� 
vyhodnoceny všechny projekty kon�ící v p�íslušném roce a pro analýzu dat se používají 
analytické techniky s jednou i více prom�nnými. 
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Ráme�ek 7: Kompozitní indikátory popisující aspekty výkonu inova�ních systém� 

 
Zdroj: European Commission (2002), Benchmarking National R&D Policies: The Impact of RTD on 
Competitiveness and Employment, Report of a STRATA-ETAN Expert Working Group, June 2002 
 
Ro�ní monitorovací zprávy specifických program� spadajících do rámcových program�, 
jejichž zpracování zadává DG pro výzkum, jsou p�íkladem evaluací zam��ených p�edevším 
na implementaci proces�. Protože evaluace provád�jí panely jmenovaných odborník�, 
složené p�edevším z expert� z v�deckých oblastí v p�sobnosti programu, nebývají obvykle 
podloženy d�kladným prov��ením administrace programu. N�které zprávy p�esto jasn� 
dokazují, že na základ� tohoto pom�rn� snadného postupu lze zjistit naléhavé otázky a najít 
na n� odpov�di. 
 
Snahy kombinovat výsledky evaluací jednotlivých rámcových program� a zapracovat je do 
P�tiletého posouzení rámcového programu  jsou chvályhodným pokusem o evaluaci dopadu 
velmi širokého portfolia politik, které je však tém�� výhradn� zam��eno na podporu projekt� 
VTR. Zatím se nepoda�ilo pro tento typ prací vytvo�it vhodný vzorec, který by zajiš�oval 
validní výsledky a byl pln� respektován v�deckovýzkumnou a inova�ní komunitou.  
 

Sociální a lidský kapitál 
Pojem sociálního a lidského kapitálu úzce souvisí s opat�eními pro zvyšování a udržení úrovn� vzd�lání 
v zemi. Zástupný indikátor pro sociální a lidský kapitál m�žeme stanovit jako pr�m�r  t�chto t�í díl�ích 
indikátor�: 
• indikátoru investic do lidského kapitálu založeného na výdajích na vzd�lávání v p�íslušném stát� 

(procento HDP vynaložené na vzd�lávání), 
• indikátoru výkonu vzd�lávání založeného na výstupech (procento pracující populace s vysokoškolským 

vzd�láním), 
• indikátoru neformálního vzd�lávání (zapojení do celoživotního u�ení). 
 
Výzkumná kapacita 
Dlouhodobá síla výzkumného systému  státu vychází p�edevším z t�chto faktor�:  
• schopnost/kapacita státu p�ipravovat vysoce kvalifikované výzkumné pracovníky (akademiky                   

a technické odborníky jako procento pracující populace), 
• objem ve�ejných zdroj�, které stát investuje do výzkumu a vývoje (jako procento HDP), 
• výkon národního výzkumného systému (po�et publikací na milion obyvatel). 
 
Technologický/technický a inova�ní výkon 
Technologický/technický výkon vyjad�ují tyto indikátory: 
• výzkum a vývoj provád�ný podniky (jako procento HDP), 
• po�et získaných patent� (v p�epo�tu na obyvatele), 
• intenzita podpory inovací v podniku (výdaje na inovace jako procento celkového prodeje). 
 
Absorp�ní kapacita 
Absorp�ní kapacita by m�la odrážet míru úsp�šného ší�ení nových technologií v ekonomice.  M�že ji 
vyjad�ovat vážený pr�m�r t�chto indikátor�: 
• prodej nových produkt� na trhu, 
• indikátor m��ící schopnost pr�myslu obnovovat sortiment produkt� a p�izp�sobovat je zm�nám 

technologií, 
• míra technologických zlepšení se z�etelem k procesu, zejména produktivit� práce. 
• Indikátor konkurenceschopnosti, jako je relativní výkon obchodu s technicky vysp�lými produkty. 
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Uvádíme p�íklad evaluace provedené na národní úrovni ve Finsku a využívající širokou škálu 
technik a postup� pro hodnocení portfolia 11 výzkumných a vývojových program� v oblasti 
energetiky. 
 
Ráme�ek 8: M��ení výstup�, výsledk� a dopad� v r�zných evalua�ních metodách 
Metoda Úrove� 

aplikace  
Oblast aplikace Výstupy Výsledky Dopady 

Inova�ní 
pr�zkumy 

Podnik 
Pr�mysl 
Ekonomika 

Inovace 
Informace + PR 
Transfer 
technologií 
Spolupráce ve 
výzkumu 

Nové produkty a procesy 
Zvýšení prodeje 
Zvýšení p�idané hodnoty 
Po�ty patent� 
Informace + PR 

Nová pracovní místa 
Inovace  
Vyšší kapacita 

Vyšší 
konkurenceschopnost 
Efektivnost institucí          
a organizací 
Rychlejší ší�ení inovací 
Zam�stnanost 

Mikrometody Za�ízení 
Podnik 
Pr�mysl 
Ekonomika 

Sektor 
Výnosy pro 
výzkum a vývoj 

Výstup a p�idaná hodnota 
(sb�r referen�ních dat pro 
srovnání p�ed realizací a 
po ní) 

Produktivita sektoru 
Vedlejší ú�inky pr�m. 
sektoru 
Adicionalita 
Multiplika�ní efekty 

Konkurenceschopnost 
podnik�  

Makrometody Podnik 
Pr�mysl 
Ekonomika 

Sektor 
Region 
Ekonomika 

Výstup a p�idaná hodnota Zm�ny v kapitálu 
Výzkum, vývoj (VV) 
Lidský kapitál 
Sociální kapitál 
Mezinárodní vedlejší 
ú�inky VV 

Produktivita regionu, 
státu 
Zam�stnanost 
Kvalitní správa 
Hospodá�ská a sociální 
soudržnost 

Studie 
produktivity 

Za�ízení 
Podnik 
Pr�mysl 
Region 
Ekonomika 

Sektor 
Region 
Ekonomika 

Výstup a p�idaná hodnota Znalosti 
Geografické a 
mezinárodní vedlejší 
ú�inky VV 

Produktivita regionu, 
státu 
Zam�stnanost 
Hospodá�ská a sociální 
soudržnost 

Kontrolní skupina Podnik 
Pr�mysl 

Implementace 
technologie 
Inovace 

Výstup a p�idaná hodnota 
(podpo�ených a 
nepodpo�ených podnik�) 

Adicionalita 
Návratnost VV 

Konkurenceschopnost 
podnik� 

Analýza náklad� 
a výnos� 

Podnik 
Pr�mysl 

Ochrana zdraví 
Životní prost�edí 
Energetika 
Doprava 

P�idaná hodnota 
Pom�r náklad� a výnos� 
Vnit�ní výnosnost, IRR 
Spot�ebitelská rezerva 

Zlepšení zdravotního 
stavu 
Ochrana spot�ebitele 
Environmentální 
udržitelnost 

Kvalita života 
Životní úrove� 

Odborné panely/ 
oponentura (Peer 
Review) 

Podnik 
Pr�mysl 
Ekonomika 

V�decká hodnota 
Technická/ 
technologická 
kapacita 

Po�et publikací Technické/ 
technologické výstupy 

V�deckotechnické 
schopnosti 

Výkon VV 

Prvotní výzkum 
Šet�ení v terénu 
P�ípadové studie 

Podnik 
Pr�mysl 

Vazby mezi 
v�dou a 
pr�myslem 

Podrobné vstupy a 
výstupy 

Schopnosti podnik� 
ve VTR  
Kurzy p�i zam�st. 
Vzd�láv. programy 

Konkurenceschopnost 
pr�myslu 
Kvalita života 
Efektivní organizace 

Analýza sítí Podnik 
Pr�mysl 
Region 

Spolupráce mezi 
v�dou a 
pr�myslem  
Klastry 

Koopera�ní vazby Spolupráce v 
klastrech 
Sociální zakotvení 

Efektivnost vztah� mezi 
institucemi 

Prognózy/ 
posouzení 
technologie 

Instituce 
Region 
Ekonomika 

Technologické 
trendy 

Identifikace generických 
technologií 
Datum implementace 

Technologické 
schopnosti 

Zm�ny 
v technologických 
vzorcích 

Benchmarking Podnik 
Pr�mysl 
Ekonomika 

Efektivnost 
technologické/ 
technické polit. 

V�deckotechnické 
indikátory 
 

Technologické/ 
technické schopnosti 

Konkurenceschopnost 
pr�myslu 
Kvalitní správa 

Zdroj: European Commission (2002), EPUB RTD Evaluation Toolbox, IPTS and Joanneum Research 
 
  

• Sb�r dat a zpracování podkladového materiálu o finské politice energetických 
technologií a obsahu, �ízení a administraci jedenácti program� v oblasti 
energetických technologií. 

• Analýza dotazník� rozeslaných ú�astník�m programu. Vedoucím projekt� bylo 
zasláno více než 900 dotazník�. Byly to v�tšinou akademické (výzkumné) projekty 
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ale i projekty realizované v pr�myslových podnicích. Více než 500 dalších dotazník� 
bylo zasláno 50% vzorku pr�myslových organizací zapojených do výzkumných 
projekt�. 

• Vyslání odborného panelu do Finska, zahrnujícího 6 odborník� na energetickou               
a technickou politiku a 4 specialisty na evaluaci. Byly provedeny rozhovory s �editeli 
programu a vzorkem zú�astn�ných organizací. Úkolem evaluátor� bylo prov��it 
jednotlivé programy, které byly prezentovány a projednány na základ� širokých témat 
relevance, efektivnosti, kvality, ú�innosti, dopadu a silných a slabých stránek.  

• Odborná oponentura (peer review) vybraných publikací provedená týmem 12 v�dc� 
z r�zných zemí. Byl prov��en vzorek více než 60 publikací zpracovaných ú�astníky 
šesti z jedenácti program�. Cílem bylo doplnit misi odborného panelu podrobn�jšími 
informacemi o kvalit� prací ve specifických �ástech portfolia. 

• �ada p�ípadových studií o dopadu provedená evalua�ními specialisty. Cílem bylo 
prov��it dopady projekt� v podnicích s r�znými podmínkami a vyvodit z nich záv�ry 
pro p�íští politiku. 

 
Pro evaluaci intervencí strukturálních fond� Spole�enství jsou zvláš� d�ležité dv� 
makroekonomické evaluace. První z nich (Röeger, 1996) analyzuje krátko-, st�edn�-                   
a dlouhodobé makroekonomické vlivy intervencí SF na hlavní makroekonomické prom�nné, 
jako je HDP a jeho složky, zam�stnanost, reálné mzdy, deficit státního rozpo�tu a státní 
dluh. Ve druhé evaluaci (Beutel, 1996) se používá model vstup�-výstup� pro hodnocení 
ekonomického dopadu SF, nap�. vlivu na ekonomický r�st, strukturální zm�ny, zahrani�ní 
obchod a zam�stnanost a následné zm�ny v technologii, dovozu, pracovních silách a využití 
kapitálu.  Stru�né resumé je uvedeno v práci: Capron a Cincera (2002). 
 
Práce orgán�, jako je DG pro výzkum, zam��ené na zpracování komplexní �ady indikátor� 
z evropských v�deckotechnických zpráv a ro�ní zprávy zahrnující nejd�ležit�jší data, jsou 
cennou pom�ckou pro benchmarking aktivit výzkumu a technického rozvoje zejména na 
národní úrovni. Pro inova�ní práce jsou velmi cenné p�ehledy trend� a nejvýznamn�jších 
iniciativ zpracované DG pro podnikání. Náro�né práce zam��ené na zpracování 
kompozitních indikátor� pro vysp�lé koncepce inova�ních systém� a analýzu jejich vazeb 
provedla také nezávislá pracovní skupina vytvo�ená pro stanovení vazeb mezi výzkumem              
a technickým rozvojem a následným zvýšením konkurenceschopnosti a zam�stnanosti.  
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Klí�ová slova 
 
Additionality (adicionalita) 
Aggregative methods (agrega�ní metody) 
Benchmarking 
Structural Funds (strukturální fondy) 
European Added Value (EAV) (evropská p�idaná hodnota) 
European Regional Development Fund (Evropský fond regionálního rozvoje) 
First circle impacts (dopady prvního okruhu) 
Macroeconomic methods (makroekonomické metody) 
Second circle impacts (dopady druhého okruhu) 
Subsidiarity (subsidiarita) 
Third circle impacts (dopady t�etího okruhu) 
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 I 

Evaluace program� na zvýšení zam�stnanosti ve Finsku v rámci cíle 3 ESF pro období 
1996 - 1997 

 
 
Úvod 
 
Evaluace Cíle 3 ESF pro období 1996-1997 ve Finsku je p�íkladem hloubkového hodnocení, 
jehož auto�i se nebránili použít krom� b�žných evalua�ních technik také nové nástroje  
a p�ístupy v procesu hodnocení. Tyto p�ístupy je možné jmenovat ve t�ech kategoriích – Vliv 
sociálního státu, Místní iniciativa a Hodnocení z pohledu p�íští generace. A�koliv jsou 
výsledky aplikovatelné na všechny oblasti, které �eší Cíl 3 ESF, samotná evaluace byla 
provedena pro Prioritu 1: Zvýšení zam�stnanosti, Opat�ení: Zvýšení zam�stnanosti pro 
osoby dlouhodob� nezam�stnané a pro osoby ohrožené dlouhodobou nezam�stnaností. 
 
Evaluace vycházela z hlavních p�í�in dlouhodobé nezam�stnanosti v Evrop�. Mezi n� pat�í 
eliminace tradi�ního pr�myslu, nerovnováha mezi r�stem trhu a kvalifikací pracovní síly, ale 
také stárnutí obyvatelstva. Pracovní místa musí být vytvá�ena a upravována podle pot�eb 
jednotlivc� nebo skupin. Tento individuální p�ístup je stále více nevyhnutelný, protože 
nezam�stnanost již není jen záležitostí konkrétních odv�tví, jako byl nap�. d�íve pr�mysl, ale 
zasahuje celou spole�nost v mnoha oblastech. 
 
Z tohoto pohledu hodnocení Cíle 3 p�edn� používalo individuální p�ístup p�i �ešení 
nezam�stnanosti v projektech na bázi integrovaného provedení, tzn. ve spolupráci se 
sociálními partnery a zájmovými skupinami. Tento model (navrhnutý na setkání evaluátor� 
12.2.1998 v Bruselu) pokrýval propojení 4 hlavních faktor�: 
 

a) Individuálnost (individuáln� „šité“ �ešení a osobní angažovanost) 
b) Integrace (integrace opat�ení a služeb do jednoho flexibilního souboru) 
c) Partnerství (horizontální i vertikální kooperace) 
d) Zam�stnanost (hledání skute�ných pracovních míst, nejen podp�rná opat�ení) 

 
 
D�ležitost sociálního státu v programech snižování nezam�stnanosti 
 
Novým prvkem p�i hodnocení program� zam��ených na eliminaci nezam�stnanosti bylo pro 
evaluátory rozdílné vnímání sociálního státu jak na národní, tak na místní úrovni. Sociální 
stát zaujímá v severských státech velmi silné postavení, což bylo zejména umocn�no po 
druhé sv�tové válce. Hodnotitelé dokonce porovnali roli sociálního státu ve �ty�ech oblastech 
– ve skandinávských zemích, ve st�edoevropských zemích, v anglosaských zemích  
a v jihoevropských zemích. Ve v�tšin� ukazatel� byly severské zem� identifikovány jako ty 
s nejsiln�jšími pravomocemi státu v oblasti ve�ejného blaha. P�ehled faktor� popisujících sílu 
sociálního státu ve zmín�ných oblastech uvádí následující tabulka: 
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 II 

 
 Skandinávské 

zem� 
St�edoevropské 
zem� 

Anglosaské 
zem� 

Jihoevropské 
zem� 

Národní úrove�     
Komplexnost sociálního státu Velmi široká, tlak 

k redukci 
Široká St�ední Nízká, tlak 

k rozvoji 
Role ve�ejného sektoru ve 
ve�ejných službách 

Dominantní, tlak 
k redukci 

St�ední St�ední St�ední / Nízká 

Role t�etího (dobrovolného) sektoru 
ve ve�ejných službách 

Omezená, závisí 
na konkrétním 
státu 

St�ední St�ední St�ední 

Role soukromého sektoru ve 
ve�ejných službách 
 

Omezená St�ední Silná St�ední 

Podíl ve�ejných výdavk� na HNP Velmi vysoký (35 
– 40%) 

Vysoký (30%) St�ední (pod 
30%) 

Nízký (20%) 

P�erozd�lování Velmi silné Silné St�ední Nízká 
Místní úrove�     
Role místní vlády Velmi silná Silná St�ední St�ední / Nízká 
Autonomie místní vlády Velmi silná Silná Nízká Nízká 

 
Síla sociálního státu v severských zemích nesm�la být opomenuta p�i hodnocení program�. 
Na jedné stran� zainteresovanost státu tém�� v každém programu a projektu zabezpe�ovala 
kvalitu a vysoký standard služeb, na druhé stran� posilovala pasivitu ob�an�. V p�ípad� 
aktivní politiky trhu práce (active labour market policies, ALMP) angažovanost státu p�isp�la 
ke kvalitní administraci program�, protože byly �ízeny kvalitním a školeným personálem. 
Nevýhodou se ukázala jistá uzav�enost takového perfektního modelu, do kterého nové 
p�ístupy a místní iniciativy mohou st�ží proniknout. Od silného státu se ale o�ekává kvalitní 
provedení ALMP na bázi individuálnosti zmín�né v úvodu, tzn. upravená �ešení na p�esn� 
definované skupiny nebo jednotlivce. 
 
Evaluace ovšem zjistila, že silný sociální stát ve Finsku blokuje spušt�ní v�tšího množství 
projekt� �ešících snižování nezam�stnanosti nebo kombinaci r�zných postup� v této oblasti. 
Dokonce p�etrvávají tvrzení, že v�tší množství zmín�ných opat�ení zpomaluje tvorbu nových 
pracovních míst nebo že výhody z nich plynoucí jsou jen minimální. V tomto prost�edí 
opat�ení orientována na individuální �ešení, partnerství a vytvá�ení sítí byla hodnocena jako 
vysoce náro�ná na �as a zdroje jak ve vztahu k vykonavatel�m služeb tak k cílové skupin�. 
 
Na základ� zjišt�ných fakt� vznikly návrhy na zlepšení, které vycházely zejména z redukce 
dominantního postavení státu v konkrétních oblastech. To by znamenalo také posílení 
spolupráce s privátním a t�etím sektorem, podporu místních iniciativ a transformaci 
administrátor� program� spíše do funkce poradní a podp�rné než iniciativní  
a v�d�í, a to zejména na centrální úrovni. 
 
Rovn�ž byl podpo�en názor prosazující hlubší a kriti�t�jší pohled na rozdíly mezi aktivitami 
ALMP, které vedou ke konkrétním výsledk�m ve form� skute�ného zvýšení zam�stnanosti  
a aktivitami, které nej�ast�ji formou technické asistence jen rozvíjejí systém požívaní 
opat�ení ALMP. 
 
Hlavní body, které evaluace ozna�ila jako d�ležité k zlepšení, jsou shrnuty do 4 základních 
kategorií (všeobecné faktory, partnerství, u�ení a role evaluace) a jsou  uvedeny 
v následující tabulce: 
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 Dosavadní stav Nový p�ístup 
Všeobecné faktory   
Postavení sociálního státu �ízení seshora dol�, 

dominantní postavení ve�ejného 
sektoru 

Místní iniciativa, noví hrá�i, 
ve�ejný sektor v roli poradce 

Vztah k otev�enému trhu „Recyklace nezam�stnanosti“ Propojení, upev�ování vztah� 
s trhem 

Orientace na cíl a výsledky Nízká, zam��ení na opat�ení Vysoká, zam��ení na výsledky 
Synergie opat�ení Nízká Vysoká 
Partnerství   
Rozvoj místních iniciativ Nízký Vysoký 
Hrá�i Separovaní hrá�i Místní a regionální sít� 
Role podnik� Omezená Aktivní, širší zapojení MSP, 

noví partne�i 
Role ob�an� a cílové skupiny Omezená Aktivní 
U�ení   
Národní zkušenosti  Nízké Vysoké 
Mezinárodní zkušenosti Nízké Vysoké 
Experimentování a ochota k riziku Nízká St�ední/Vysoká 
Role evaluace Vn�jší, cílová Spolupráce, podpora u�ení na 

základ� zkušeností 
 
 
T�i scéná�e interim evaluace 
 
Protože šlo o interim evaluaci, zjišt�né výsledky a p�edpoklady byly posléze transformovány 
ve form� sledovaných kriterií do t�í scéná��, které vycházely z dosavadního stavu 
implementace program� (výsledky program� na snižování nezam�stnanosti od jejich 
spušt�ní do zpracování interim evaluace) a nastavily odhad výsledk� implementace do 
budoucna (do ukon�ení platnosti program�). 
 
První scéná� odhadoval jednozna�ný úsp�ch, tzn. p�ekro�ení pr�m�ru v kvalitativních  
i kvantitativních výsledcích v porovnání s ostatními, tj. mimoprogramovými a v�tšinou 
národními opat�eními. Rovn�ž se porovnávalo, zda výsledky jednozna�n� zlepšily postavení 
sledované skupiny vzhledem ke skupin�, která se programu ve stejném období nezú�astnila. 
Z pohledu nastavených monitorovaných kriterií tento scéná� p�edstavuje vstup nových 
kvalitních partner�, kte�í by vyvážili vliv „starých“ hrá�� definovaných zejména sociálním 
státem. Dále šlo o jednozna�né prokázání práce s cílovými skupinami a tedy úbytku 
dlouhodob� nezam�stnaných nebo o pot�ebu nových alternativ a kombinaci r�zných akcí a 
projekt� na alespo� st�ední úrovni rizika. 
 
Druhý scéná� se zam��il na pr�m�rný úsp�ch, který by tematicky a cílov� kopíroval první 
hypotézu, ovšem s mén� výraznými výsledky a potenciálem ke zlepšení. Kvalitativní a 
kvantitativní výstupy jsou p�inejmenším na stejné úrovni jako výstupy mimoprogramových 
národních aktivit a postavení skupiny, která se programu zú�astnila je rovn�ž p�inejmenším 
stejná jako té, která ve stejném období na aktivitách neparticipovala. Cíle programu z 
pohledu objemu, napln�ní opat�ení, stavu nezam�stnanosti po implementaci a kvalitativního 
zlepšení jsou spln�ny. 
 
Konkrétn� z pohledu kriterií to p�edstavuje úsp�ch p�i za�len�ní nových partner�, d�kaz 
práce s cílovými skupinami a prokázání podniknutých akcí a nástup nových sm�r� p�i 
alespo� nízké až st�ední úrovni rizika. 
 
T�etí scéná� kalkuloval se selháním p�i implementaci. Znamená to, že použité zkušenosti 
nejsou vhodným podkladem k u�ení a výchozím bodem pro budoucí snahy. Také to 
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p�edstavuje horší kvalitativní a kvantitativní výstupy v porovnání s výstupy opat�ení 
mimoprogramových národních aktivit, horší postavení sledované skupiny vzhledem ke 
skupin�, která se programu ve stejném období nezú�astnila a nespln�ní cíl� program� 
z hlediska objemu, napln�ní opat�ení, stavu nezam�stnanosti po implementaci a 
kvalitativního zlepšení procesu. 
Z pohledu kriterií neexistuje jasný d�kaz o zapojení nových partner� jako protiváhy 
sociálního státu, zam��ení na cílové skupiny, nové formy práce nebo zda byly podniknuty 
akce p�i p�íliš malé mí�e rizika. 
 
Posouzení scéná�� 
 
V další fázi došlo k posouzení scéná��, které bylo provedeno na základ� n�kolika p�esných 
m��ení. Podklady tvo�ily následující nástroje m��ení: 
 

1. Databáze projekt� finského ESF v�etn� plán� projekt�. 
2. Statistická databáze finského Ú�adu práce. 
3. Pohovory hodnotitel� s koordinátory ESF v pracovních obvodech, kde byla opat�ení 

implementována (10 pracovních obvod�). 
4. Interview s �ešiteli. Vybrané vzorky 26 projekt� pokrývajících všechny hlavní typy 

projekt�. V rámci této aktivity byly provedeny pohovory také s 9 zástupci ú�ad� práce 
a 6 zástupci školících center pro dosp�lé. 

5. Dotazník zaslaný všem projektovým �ešitel�m s návratností 91%. 
6. Pohovory se vzorkem 46 zástupc� cílové skupiny, kte�í se zú�astnili program�. 
7. Dotazník zaslaný náhodn� vybraným zástupc�m cílové skupiny, kte�í se zú�astnili 

program� s návratností 60%. Dotazník se opakoval po 6 m�sících. 
8. Databáze 4242 lidí, kte�í prošli programem, vybraných z databáze cílových skupin  

a databáze finského Ú�adu práce. 
9. Porovnávací skupina 1000 lidí, kte�í se nezú�astnili programu vybraných ze 

statistické databáze finského Ú�adu práce (porovnatelných v�kem, pom�rem muž�  
a žen, trváním nezam�stnaností, vzd�láním). 

10. Další nezávislé studie. 
 
Poté evaluáto�i vylou�ili scéná� 3, protože podle p�edb�žných výsledk� implementace bylo 
z�ejmé, že všeobecné cíle už byly spln�ny a že postavení cílové skupiny ú�astnící se 
programu je minimáln� na stejné úrovni jako porovnávací skupina a minimáln� na stejné 
úrovni jako národní pr�m�r. 
 
Podobn� byl vylou�en scéná� 1, protože se nedalo o�ekávat, že kvalitativní  
a kvantitativní výsledky budou výrazn� p�esahovat národní pr�m�r, i když to neznamená 
podce�ování dosažených výstup�. Snaha o integrované ve�ejné služby v dosavadní 
implementaci byla výjime�ná a taktéž se poda�ilo dosáhnout širšího zapojení místních 
iniciativ a nových partnerství, spokojenost a lepší orientaci lidí z cílové skupiny, využití 
zkušeností a inovace p�i implementaci. Všechny indikátory potvrdily, že program se sice 
ubírá správnou cestou, ale je zde po�ád nevyužitý potenciál zejména v posílení místních 
iniciativ, pln�ní cíl� a ve využívaní národních a mezinárodních zkušeností a benchmarkingu. 
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Základní výstupy evaluace potvrzující výb�r varianty 2 charakterizuje následující tabulka: 
 

P�edm�t evaluace Hlavní zjišt�ní Kritické p�ipomínky Návrhy �ešení 
Dosažení cíl� Všechny cíle jsou 

dosaženy 
Snaha o dosažení co 
nejv�tšího množství 
stanovených cíl� 
dominovala úvodní fázi 
implementace. 

Ve finální fázi 
implementace je 
nevyhnutné zam��it se na 
kvalitativní stránku cíl�. 

Výsledky a dopad Kolem 50% ú�astník� již 
není nezam�stnaných po 
6 a 12 m�sících 
implementace. 1/3 z nich 
je zam�stnána na 
primárním pracovním 
trhu. 

Míra zam�stnatelnosti na 
primárním pracovním trhu 
je po�ád nízká. 

Orientovat se víc na 
výsledky a dopad než na 
opat�ení samotná.  
 
V�tší snaha o zapojení 
nových hrá��. 

Individuálnost Sledování individuálnosti 
p�i implementaci je nad 
národním pr�m�rem. 

Nastavené aktivity vedou 
�asto jen k pasivní form�     
politik a opat�ení na trhu 
práce. 

Orientovat se víc na 
výsledky a dopad než na 
opat�ení samotná.  
 
V�tší snaha o zapojení 
nových hrá��. 

Partnerství Spolupráce mezi 
dosavadními 
„starými“ hrá�i se 
zlepšila. 

P�etrvávání iniciativ 
seshora dol� oproti t�m 
zdola nahoru. 
Podnikatelé a 
nezam�stnaní stále hrají 
v procesu omezenou roli. 

Rozvoj lokálních iniciativ, 
p�esun kompetencí 
státních orgán� do 
podporní roviny. 

Inovace Progres p�i kombinování 
akcí a opat�ení, po�átek 
metodologických inovací. 

Limitované odhodlání 
k riziku, experimentování 
a zapojení nových 
partner�. 

Budování regionálních, 
národních a 
mezinárodních platforem 
pro vým�nu zkušeností. 
Vytvo�ení otev�ené 
databáze na internetu. 

Celkové zhodnocení 
opat�ení 

Všeobecné cíle opat�ení 
jsou dosaženy. 

Výsledky jsou rozší�ením 
dosavadních opat�ení na 
trhu práce ve Finsku, ale 
bez jasné indikace 
p�ekro�ní národního 
pr�m�ru. 
 
Implementace projekt� 
ESF je administrativn� 
náro�n�jší než národní 
programy. 

Vyžadováno víc místního 
zapojení. 
 
Jednodušší administrace 
program�. 
 
Víc odhodlání k riziku 
a flexibilit�. 
 
Budování národních  
a mezinárodních sítí a 
p�íklad� osv�d�ené 
praxe. 
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Doporu�ení vyplývající z výsledk� evaluace 
 
Provedení interim evaluace vygenerovalo následující záv�ry: 
 
1) Je nevyhnutelné podporovat místní iniciativy usnad�ováním spolupráce 
zú�astn�ných partner� a odhodláním k experiment�m a podstoupením ur�ité míry rizika p�i 
implementaci nových aktivit v rámci program�. Tento stav lze dosáhnout rozvíjením místních 
debatních fór a lokálních sítí s cílem �ešit projekty p�ímo a co nejblíže jednotlivc�m nebo 
konkrétním specifickým skupinám. Dále je t�eba podporovat nové sm�ry, kombinaci 
nejlepších metod a osv�d�ené praxe, nová partnerství a využití místních, národních  
a mezinárodních zkušeností. Neopomenutelnou sou�ástí je také širší zapojení samotných 
cílových skupin z �ad nezam�stnaných. V oblasti financování projekt� je d�ležité alokovat 
peníze pro menší a mén� solventní partnery na rozvíjení jejich nápad�. 
 
2) Je nevyhnutelné zlepšovat procesy u�ení, využít zkušeností a evaluace samotné. 
Hodnocení potvrdilo jednozna�ný zájem rozší�it u�ení na národní i mezinárodní úrovni  
a informace o jednotlivých zamýšlených i realizovaných projektech, ale také vybudovat 
komunika�ní infrastrukturu p�es internet a zlepšit evalua�ní proces. 
 
 
Záv�r 
 
Výsledky interim evaluace spole�n� s vyplývajícími doporu�eními, které charakterizují 
hodnocení Cíle 3 ESF, prioritu a opat�ení zam��ená na zvýšení zam�stnanosti osob 
dlouhodob� nezam�stnaných ve Finsku, lze shrnout do �ty� základních bod�: 
 
A) Vliv sociálního státu na implementaci.  
 R�zné úrovn� sociálního státu se projevují p�i implementaci program� na snížení 

nezam�stnanosti v každé zemi, p�esto je jejich vliv �asto opomíjen nebo úpln� 
eliminován. Výsledky interim evaluace ve Finsku nicmén� ukázaly, že tomuto faktoru je 
pot�eba p�isoudit v�tší váhu v budoucnosti. S tím souvisí také nevyhnutn� v�tší d�raz na 
sí�ové propojení partner�, naslouchání zdola a vým�nu zkušeností, což by m�lo p�isp�t 
k p�esn�jšímu rozpoznání vlastních silných a slabých stránek a rychlejšímu aplikování 
p�íklad� osv�d�ené praxe. 

 
B) Místní iniciativa.  
 Druhým argumentem je soust�ed�ní se na ty p�ístupy, které rozvíjí místní iniciativy, víc 

po�ítají s novými partnery a eliminují dominanci centrálních starých hrá��. To ovšem 
neznamená boj proti rozvoji ve�ejných služeb, ale spíše jejich transformaci z centrálního 
a státního �ízení na regionální úrove� a zm�nu postavení ve�ejných orgán� do role 
poradc� a podporovatel� program� namísto role výhradních iniciátor� a koordinátor� 
projekt�. S tím souvisí pot�eba rozvíjet komunikaci a zakládat fóra a sít�, které budou 
podn�covat místní iniciativu p�i programování a implementaci intervencí na zvýšení 
zam�stnanosti. 

 P�i aplikování zmín�ných p�ístup� je ovšem také pot�eba myslet na moderní formy 
plánování a managementu. Silnou tradicí nejen v severských zemích ale také v celé 
Evropské Unii je plánování a �ízení „shora dol�“, jinými slovy racionalistické zformulování 
politik a cílu v�tšinou na centrální úrovni, následná implementace a monitorování 
výsledk�. Tento systém m�žeme nazvat „strategickým �ízením a plánováním“, který se 
vyzna�uje definováním jasné vize, dlouhodobými plány, klí�ovými indikátory a výsledky, 
strategickými programovými milníky, monitorováním výstup� nebo stabilními kontrolními 
systémy a kulturou. Na druhé stran� stojí „�ízení zm�n“ aplikovaný v sou�asném sv�te 
mnoha organizacemi, protože se opírá o flexibilitu a rychlou reakci na nejisté chování 
trhu, za�len�ním více aktér� do plánování, spoléháním na pracovní týmy, které se �ídí 
sami nebo náklonností k novým výzvám, perspektivám a vyšší mí�e rizika. Vhodný 
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postup p�i implementaci program� leží z�ejm� n�kde uprost�ed jako „strategické �ízení 
zm�n“, kde je racionální p�ístup skombinován s p�ístupem víc pluralistickým. 

 
C) Podpora u�ení a využití zkušeností. 
 Lepší využití zkušeností a pou�ení vycházejících z p�edchozích dvou bod�. Správn� 

nastavená úrove� vlivu sociálního státu ve spojení se strategickým �ízením zm�n 
napomáhá k lepšímu uplat�ování správných postup� v jiných oblastech, programech 
nebo projektech a eliminaci slabých stránek. Evaluace prokázala, že uplat�ování p�íklad� 
osv�d�ené praxe z národních a mezinárodních zdroj� a celkový proces u�ení jsou 
nedostate�né. Mnohé problémy ovšem zp�sobuje podcen�ná komunika�ní infrastruktura, 
která se projevuje nap�íklad nesprávným nastavení projektových databází, protože 
poskytují p�íliš popisné údaje bez hodnotícího kontextu nebo neobsahují souhrnný 
nástroj pro benchmarking. 

 
D) Evaluace nové generace. 
 Celkový pohled na výsledky evaluace vygeneroval ješt� jeden d�ležitý atribut, který má 

silný vliv na funk�nost nejen program� na snižování nezam�stnanosti ale program� 
všeobecn�. Jde aplikování nových metod a p�ístup� hodnocení, zejména postup� tzv. 
�tvrté a páté generace. 

 
P�ehled vývoje proces� hodnocení p�ináší následující tabulka: 

 
 Základní atribut Charakteristika p�ístup� 

1. generace M��ení Vn�jší m��ení výsledk�, individuální p�ístup 
2. generace Popis Vn�jší popis výhod a nevýhod program� 
3. generace Posouzení Vn�jší posouzení p�idané hodnoty 
4. generace Interpretace Obohacení zú�astn�ných stran, snaha o nalezení konsensu 

p�es spole�né akce 
5. generace Umocn�ní Umocn�ní protiklad�, podpora rozpor� a odmítaní jejich 

eliminace a dosažení konsensu 
 

Auto�i finské evaluace se shodli, že i když je náro�né uspokojit všechny zájmy, které do 
evaluací vstupují, protože se �asto navzájem vylu�ují, p�esto sou�asný stav založený na 
hodnocení první až t�etí generace je vyhovující pouze pro nastavení politik a programový 
management na centrální úrovni, nikoliv však na úrovni projektové. K tomu je pot�eba 
zam��it se na metody hodnocení �tvrté a páté generace, protože je to klí� k nastartování 
inova�ního procesu u�ení a posléze uspokojivým výsledk�m. 
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Nové postupy hodnocení v porovnání se starým p�ístupem p�ináší následující p�ehled: 
  
 P�ístup zam��ený na výstupy P�ístup zam��ený na proces 
Jaký typ dat? Programové cíle, aktivity, logistika a 

výstupy 
Zmín�né faktory plus historie a 
sociologie programu a lidé uvnit� 
programu 

Jaké formy evalua�ního 
posuzování? 

Úsp�ch nebo neúsp�ch programu Obohacení programu o zkušenosti 

Kdo provádí evalua�ní 
posudky? 

Hodnotitel Kdokoliv vyjma hodnotitel� 

Pro� provád�t 
evalua�ní posudky? 

Kv�li rozhodnutí o �ízení a financování 
programu 

Kv�li vylepšením v evalua�ních 
posudcích  

Jak získat d�v�ru 
v evalua�ní posudky?  

Podpo�ením autority hodnotitel� Podpo�ením autority lidí zastoupených 
v evaluacích 

Základní metoda 
evaluací? 

P�íkaz Konverzace 

Vztah evaluace 
k oficiální definici 
programu? 

Akceptování oficiální definice a její 
„recyklace“ 

Akceptování oficiální definice jako 
jeden z mnoha úhl� pohled� 

Nej�ast�jší postoj 
hodnotitel� p�i 
obhajob� evaluace? 

Neochv�jná d�v�ra v expertízu p�i její 
kritice od oponent� 

Kontinuální snaha o pochopení názor� 
kritik� 

Co zp�sobuje 
nespavost hodnotitel�? 

Nezvládnutí sestavit jednotný a 
unifikovaný p�íb�h 

Mít jenom jeden p�íb�h k p�evypráv�ní 

Zásadní ohrožení 
validity evaluace 

Ne�ešitelná rozmanitost vstup� a 
výstup� 

Jednozna�ná shoda názor� a 
výsledk� 

 
 
 

Užité zkratky: 
 
ALMP = aktivní politiky na trhu práce (Active Labour Market Policies) 
MSP = Malé a st�ední podniky 
ESF = Evropský sociální fond 
 
 
Odkazy: 
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Evaluation into account in ESF evaluation – reflecting on the experience of the Objective 
3 Evaluation in Finland. European conference on evaluation practice in the field of 
structural policies, Seville 1998. 

 
Arnkil, R, Nieminen, J. and Säkäjärvi, M.: Evaluation Report, Objective 3, Priority 1: 

Pathways to Employment, measure: Pathways to Employment for long-term unemployed 
and for persons exposed to long-term unemployment. English summary. Social 
Development Co. Hämeenlinna. 

 
Guba, E. and Lincoln, Y.: Fourth Generation Evaluation. Sage. London 1989. 
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