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1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2017 

 

 
Z důvodu opožděného spuštění dynamického nákupního systému pro evaluační zakázky na MMR (květen 2017) a komplikovaného procesu připomínkování 
výzvy a smlouvy pro první evaluaci (6 připomínkovacích míst) bylo vyhlášení a vysoutěžení evaluačních zakázek opožděno. To je taky důvod, proč není 
možné předložit Monitorovacímu výboru závěry a doporučení z žádné z evaluací plánovaných pro rok 2017. Evaluační plán předpokládá pro rok 2017 tři 
evaluace:  1. Evaluace nastavení procesů OPTP, 2. Evaluace absorpční kapacity, 3. Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP. 
Pro první dvě evaluace byl vysoutěžen evaluátor, společnost Haskoning DHV, očekáváme, že zavěrečná zpráva a doporučení budou ŘO OPTP dodány v 
průběhu února a března 2018. Třetí evaluace bude vypracována interně, výsledky a doporučení budou dodány v dubnu 2018. Práce na všech evaluacích 
byly započaty v průběhu roku 2017, výsledky a doporučení jsou tak očekávány v prvním čtvrtletí roku 2018. Jelikož soutěžení výzev pro evaluační zakázky 
na MMR po úvodním zpoždění probíhá plynule, předpokládáme, že k dalšímu výraznějšímu zpoždění už nedojde a Evaluační plán OPTP bude plněn.  
 

 
Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací 
Kód 
evaluace 

Název 
evaluace 

Stav evaluace Harmonogram evaluace Komentář 

Předpokládané datum 
zahájení realizace 

Datum skutečného 
zahájení realizace 

Předpokládané datum 
ukončení realizace 

Datum skutečného 
ukončení realizace 

08.003 Evaluace 
absorpční 
kapacity 

plánováno 01. 02. 2017  30. 04. 2017   

08.004 Evaluace 
indikátorové 
soustavy a 
jednotlivých 
definovaných 
cílů OPTP 

plánováno 15. 07. 2017  15. 11. 2017   

08.001 Evaluace 
fungování 
nastavení 
procesů v 
rámci OPTP 

v realizaci  01. 11. 2017    

 
 
Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap 
Kód 
evaluace 

Kód etapy Název 
etapy 

Stav etapy 
 

 

Harmonogram etapy Komentář 

Předpokládané 
datum zahájení 
realizace 

Datum skutečného 
zahájení realizace  

Předpokládané datum 
ukončení realizace 

Datum skutečného 
ukončení realizace 

 08.001 08.001.01 Evaluace 
fungování 
nastavení 

v realizaci 16. 02. 2017  16. 03. 2017   
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Kód 
evaluace 

Kód etapy Název 
etapy 

Stav etapy 
 

 

Harmonogram etapy Komentář 

Předpokládané 
datum zahájení 
realizace 

Datum skutečného 
zahájení realizace  

Předpokládané datum 
ukončení realizace 

Datum skutečného 
ukončení realizace 

procesů v 
rámci OPTP 

 08.002 08.002.01 1. etapa - 
evaluace č.2 

plánováno 12. 01. 2017  04. 03. 2017   

 08.003 08.003.01 1. etapa - 
evaluace č.3 

plánováno 01. 02. 2017  30. 04. 2017   

 08.004 08.004.01 1. etapoa - 
evaluace č.4 

plánováno 15. 07. 2017  15. 11. 2017   

 

2 Přehled využití doporučení z evaluací 

 

 
Jelikož ještě žádná z evaluací nebyla dokončena, nemůžou být prezentovány žádná doporučení. 
 

 
 

Kód 

evaluace 

Kód etapy Hlavní závěry Doporučení Úkoly 

Číslo Číslo Kód 
závěru 

Hlavní 
závěry 

Kód 
doporučení 

Doporučení Typ Závažnost a 
časovost 

Identifikace 
doporučení 
k řešení 

Komentář Kód úkolu Úkoly Gestor Termín plnění Stav Komentář 
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3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity 

 

 
Rozvoj evaluační kapacity byl posilován účastí evaluační jednotky ŘO OPTP na konferenci a workshopu České evaluační společnosti v květnu 2017 v Praze, 
účasti na týdenním mezinárodním školení EPDET 2017 v září v Bratislavě, plánována je účast na konferenci a workshopu Evaluační jednotky NOKu v 
listopadu 2017 v Praze. 

4 Různé 

 

 
 

 


