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Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí - metodika 

OECD 

Jan Pavel, Petr Vondraš 

 

Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů představuje jeden z nejproblematičtějších okruhů 

veřejné ekonomie a to nejen v oblasti životního prostředí. Jako velmi problematické se 

ukazuje nejen kvantifikace přínosů jednotlivých veřejných výdajových programů, ale také 

konstrukce jednotného ukazatele, který by umožňoval porovnávat efektivnost výdajů 

plynoucích do různých oblastí životního prostředí a představoval tak indikátor, jež by 

veřejnému sektoru umožňoval optimálně alokovat prostředky. Cílem předkládaného článku je 

popsat základní rysy metodiky OECD a na základě analýzy zformulovat závěry o její 

případné použitelnosti v podmínkách České republiky. 

 

Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zemích 

OECD 

Jedním ze základních východisek pro správnou alokaci veřejných prostředků je hodnocení 

jejich efektivnosti a to jak ex post, tak i ex ante. Nejinak je tomu i v případě veřejných výdajů 

na ochranu životního prostředí. V rámci řešení projektu VaV Ministerstva životního prostředí 

ČR byl proveden výzkum situace v této oblasti v zemích OECD. Bylo provedeno studium 

stránek zahraničních ministerstev životního prostředí, zejména případových studií a výročních 

zpráv, za účelem zjištění, zda-li je hodnocení efektivnosti prováděno a v případě že ano, jaká 

metodika je používána. Dále bylo provedeno e-mailové dotazování na stejnou problematiku. 

Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že hodnocení efektivnosti není v zemích OECD 

systematicky prováděno a většina států ho neprovádí vůbec. Většina výročních zpráv se 

v případě veřejných výdajů na ochranu životního prostředí omezuje pouze na popis vstupů – 

tedy objemu veřejných výdajů, přičemž rozdíly mezi jednotlivými státy lze najít především 

v odlišné míře deagregace těchto údajů. Nejpodrobnější jsou v tomto případě zřejmě statistiky 

skandinávských zemí. 

Jak již bylo zmíněno, systémově není hodnocení efektivnosti veřejných výdajů prováděno 

v žádném státě OECD. Někdy si však tyto země nechávají zpracovat případové studie, které 



se zaměřují na hodnocení efektivnosti vybraného veřejného výdajového programu. Ve většině 

případů je autorem této studie OECD a její rozsah se pohybuje od 50 do 100 stran. Nejčastěji 

použitou metodou je CEA, která, jak v řadě případů autoři upozorňují, umožňuje obejít 

problém vyjádření přínosů daného projektu v peněžních jednotkách. V některých případech se 

objevuje také použití CBA, kdy je pro kvantifikaci výdajové strany zvolena některá z metod 

kontingenčního oceňování. 

 

Metodika OECD 

Hlavní část předkládaného příspěvku se bude zabývat popisem a analýzou metodiky OECD 

pro hodnocení ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí. Práce je rozdělena na 

několik částí. V první jsou popsána teoretická východiska metodiky OECD. Druhá část 

obsahuje popis jednotlivých evaluačních kriterií a upozorňuje na některé problémy při 

provádění ex post hodnocení efektivnosti. Třetí a poslední část se zaměřuje na faktor, který 

OECD velmi zdůrazňuje a tím je nutnost nastavení institucionálního prostředí pro potřeby 

evaluace ještě před implementací daného veřejného výdajového programu. Pro úplnost je 

nutné dodat, že metodika OECD je vypracována pro ekonomické nástroje ochrany životního 

prostředí obecně, tzn. pro potřeby veřejných výdajů je nutné ji v některých případech mírně 

modifikovat. Na možná specifika veřejných výdajů je v textu vždy upozorněno. 

 

Teoretická východiska 

Problematika využití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí byla v teoretické 

rovině diskutována již od 60. let 20. století. Cílem probíhající diskuse bylo zhodnotit jejich 

možnou aplikaci v praxi a porovnat jejich efektivnost a účinnost s tehdy používanými 

přímými regulačními metodami. Za výhody ekonomických nástrojů byla označována zejména 

statická efektivnost (Baumol, 1972) vedoucí k minimalizaci nákladů, dynamická efektivnost 

chápaná jako silné pobídky pro rozvoj nových k životnímu prostředí více šetrných technologií 

(Magat, 1978) a také potenciální zdroj příjmů veřejných rozpočtů. Za nevýhody byla 

označována možnost podpory monopolního chování výrobců ve formě snížení 

produkovaného množství statků pod společensky optimální úroveň (Oates et Strassmann, 

1984) a neurčitost dopadů ve srovnání s přímou regulací. V 80. letech 20. století se zájem 

zaměřil na provádění ex-ante evaluací případného zavedení ekonomických nástrojů do praxe. 



Poměrně rozsáhlé studie byly věnovány možnému využití ekonomických nástrojů pro 

omezení a kontrolu znečištění vzduchu (např. Krupnick, 1986; Spofford 1984).  

Zavádění ekonomických nástrojů ve větší míře do praxe ve vyspělých zemích lze datovat 

zhruba do 80. let 20. století. Jejich počet dynamicky rostl, neboť mezi roky 1987 až 1992 se v 

zemích OECD zvýšil o více než 25 % (OECD, 1996). Řada používaných ekonomických 

nástrojů však měla pouze marginální charakter a svou konstrukcí a významem nemohla ve 

větší míře ovlivňovat chování ekonomických subjektů. Významným nedostatkem také 

zůstávala absence ex-post analýzy efektivnosti a účinnosti jednotlivých nástrojů. V 

prováděných ad hoc analýzách bylo navíc zjištěno, že pouze 45 % používaných 

ekonomických nástrojů mělo signifikantní dopad na chování ekonomických subjektů, naproti 

tomu u více než 30 % nebyl explicitně prokázán pozitivní dopad. Z těchto důvodů se jako 

klíčové jevilo vyvinutí vhodné metodologie pro ex-post evaluace jednotlivých nástrojů a její 

aplikace v praxi. Potřeba evaluace se v posledních letech stále zvyšuje v důsledku stále 

častějšího využívání ekonomických nástrojů, zejména implementací ekologické daňové 

reformy. Potenciální výhodou ex–post analýzy je skutečnost, že není závislá na přijetí 

předpokladů tak, jako je tomu u ex–ante analýzy.  

Zájem OECD o hodnocení efektivnosti výdajů na ochranu životního prostředí se začal 

zvyšovat v 80. letech minulého století v souvislosti s tím, jak se odborná ekonomická obec a 

také praxe v jednotlivých státech postupně odvracela od přímé regulace a přecházela k 

používání tzv. ekonomických nástrojů. Ekonomické nástroje se totiž při zamezování 

znečištění životního prostředí a snižování pravděpodobnosti vzniku ekologických katastrof 

stávaly stále více významnější.  

Pod pojem ekonomických nástrojů přitom OECD zahrnuje především ekologické daně a jiné 

poplatky, veřejné výdaje (většinou chápané jako dotace), obchodovatelná emisní povolení a 

depozitně-návratový systém. Každý z těchto instrumentů je možné rozdělit do několika 

skupin a každý je také vhodný pro jiný typ cílů. Jejich jednotlivé charakteristiky, včetně 

nejvhodnějších způsobů jejich použití jsou popsány v následujících tabulkách. 

Tabulky 1-4: Charakteristika a porovnání jednotlivých typů ekonomických nástrojů ochrany 

životního prostředí 

Poplatky a daně 



Typy Emisní poplatky/daně: poplatky jsou placeny při produkci látek 

poškozujících životní prostředí, jejich výše se odvozuje buď od kvantitativní 

nebo kvalitativní míry znečištění. 

Uživatelské poplatky/daně: poplatky jsou placeny na pokrytí nákladů 

spojených se zatěžováním přírody veřejností (odpady) a znečišťováním 

vody (mohou být konstruovány jako tarify, tarifní míry nebo podle 

produkovaného odpadu). 

Výrobní poplatky/daně: poplatky jsou placeny z produkce, která způsobuje 

znečištění prostředí a to v její výrobní i spotřební fázi; speciálním případem 

zde jsou tzv. poplatky za užívání zdrojů (voda, nerosty). 

Funkce Pobídky: všechny fiskálně významné daně a poplatky mají sekundárně 

pobídkovou funkci. 

Fiskální: zvýšení ekologických daní může být vyváženo snížením ostatního 

daňového zatížení. 

Oblasti 

aplikace 

Typickým příkladem jsou poplatky za znečištění vody. 

Lze aplikovat i na politiku zvyšování kvality vzduchu, odpadový 

management a v politice snižování hlučnosti letecké dopravy. 

Uživatelské poplatky jsou běžně aplikovány při financování systému 

odpadového hospodářství a odpadních vod. 

Produkční poplatky jsou aplikovány zejména při snižování produkce 

některých problematických statků například energie, obaly, pesticidy, 

baterie, auta, plastové lahve apod.  

Daňová diferenciace se využívá zejména při zvýhodňování spotřeby 

bezolovnatého benzínu, alternativních energií, automobilů s provozem, 

který méně zatěžuje životní prostředí, apod. 

Poplatky za užívání zdrojů se objevují zejména u vzácných materiálů jako 

voda, plyn, ropa atd. 

Politická role V praxi je zavádění produkčních poplatků doprovázeno zrušením přímé 



regulace. 

Uživatelské poplatky mají i svou finanční roli. 

Fiskálně motivované daně mají sekundárně environmentální účinky. 

 

Veřejné výdaje 

Typy Granty: nenávratná forma finanční výpomoci. 

„Měkké“ půjčky: půjčky s nižší než tržní úrokovou mírou. 

Daňové výdaje: nezdanitelné částky, slevy na dani, různé sazby daní. 

Funkce Pomoc producentům znečištění při nesení nákladů na snížení znečištění při 

obtížných podmínkách v odvětví. 

Limitováno na předem omezený časový interval. 

Nevytvářet signifikantní distorze v mezinárodním obchodu a investování.  

Oblasti 

aplikace 

Široká  

Politická role Opuštění od přímé regulace, jako například licencování, standardizace 

produktů a obalů. 

Dotace jsou často financovány z výnosů poplatků na ochranu životního 

prostředí. 

Vytvářet lepší podmínky pro penetraci nových technologií na trhu. 

 

Obchodovatelná emisní povolení 

Struktura Znečišťovatelé operují pod přípustným limitem emisí a trh je podporuje 

v dosažení tohoto limitu. 

V případě jednotného typu emisních povolení je možné, aby firma, která 

nepotřebuje vydávat tolik emisí, prodala část svých emisních povolení 

ostatním podnikatelským subjektům. 



Obchody mohou být prováděny jak v rámci jedné firmy, tak i mezi různými 

podnikatelskými subjekty. 

Získané kredity mohou být uschovány pro pozdější použití. 

Funkce Pobídky, jakožto nástroj k posílení existence environmentálních standardů. 

Hlavní charakteristikou tohoto nástroje je jejich nákladová úspornost. 

Aplikace Významné příklady aplikace jsou v USA při kontrole znečištění životního 

prostředí, většinou SO, VOC a ozon. 

Bylo zaznamenáno již také použití v politice kvality vod. 

Politická role Programy obchodovatelných emisních povolení jsou očištěny o prvky přímé 

regulace, včetně technických limitů a umožňují tak dynamičtější vývoj na 

poli zavádění nových technologií 

 

Zálohový systém – Deposit-refund systém (DRS) 

Typy Obchodní zálohová přirážka by měla zohledňovat náklady na potenciální 

znečištění produktem. V případě, že je produkt vrácen, je vyplacena záloha 

zpět a zboží je ekologicky zlikvidováno, případně znovu využito. Systém 

tak motivuje k návratu odpadů do dalšího výrobního procesu. 

DR systém na zboží s krátkou dobou spotřeby (obaly, baterie). 

DR systém na zboží dlouhodobé spotřeby. 

Funkce Zboží s krátkým cyklem: vytvořit podmínky pro jejich další využití a 

nezatěžování životního prostředí. 

Výkon systému DR je měřen většinou procentem návratnosti 

vyprodukovaného statku. 

Výsledky se pohybují mezi 40 a 100 %, průměr je 80 %. 

Aplikace Počet uživatelů roste. 

Množství variant v oblasti krátkodobé recyklace jako například skleněné 

lahve a baterie. 



Politická role DRS je komplementárním systémem k politice životního prostředí a jejím 

programům. 

Klíčovou podmínkou pro úspěšné provádění ex-post hodnocení veřejných výdajů je správné 

nadefinování kritérií. Metodika OECD pracuje se sedmi kritérii, přičemž žádnému z nich 

nedává explicitně vyšší váhu. Nyní se budeme věnovat jejich podrobnějšímu popisu. 

 

Environmentální efektivnost (environmental effectiveness) 

Hlavním tématem evaluace efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí jsou 

samozřejmě dopady na životní prostředí, přičemž se zaměřujeme nejen na jejich přímou 

kvantifikaci (tzn. jak se snížilo množství emisí případně pravděpodobnost vzniku ekologické 

katastrofy), ale také na způsob dosažení daného efektu.  

Aplikace tržních mechanismů ochrany životního prostředí, veřejné výdaje nevyjímaje, s sebou 

přináší daleko větší míru nejistoty, co se týká výsledků. Zatímco v případě přímé regulace je 

výsledek do značné míry předem dán a jistý, u veřejných výdajů je nutné sledovat reakce 

producentů emisí na změny relativních cen, které by je měly motivovat k používání 

environmentálně šetrnějších technologií. 

Měření výnosů z aplikace veřejných výdajů na ochranu životního prostředí lze provádět v 

několika rovinách: 

• Snížení emisí měřené ve fyzických jednotkách (například o kolik tun za rok se snížily 

emise daného zdroje znečištění). 

• Dopad snížení emisí na hladinu environmentálního nebezpečí, opět měřeno ve fyzických 

jednotkách (například snížení koncentrace škodlivých látek ve vodních zdrojích nebo v 

atmosféře). 

• Ekonomická hodnota snížení hladiny environmentálního nebezpečí měřená v peněžních 

jednotkách. 

Nejlepším kriteriem je samozřejmě třetí, jehož odhad je však spojen s řadou problémů. 

Většinou je totiž jednodušší odhadnout dopady aplikace ekonomických nástrojů na snížení 

emisí, než na hodnotu environmentálního nebezpečí.  



Hodnocení environmentálních efektů je přitom komplikováno ještě dvěma následujícími 

faktory: 

• Environmentální efekty nemusí být limitovány pouze konstrukcí jednotlivých 

ekonomických nástrojů. Mohou zde být ještě sekundární efekty. Příkladem může být 

snižování dioxinových emisí, což může být vedlejší produkt politiky bojující se 

skleníkovým efektem. 

• Při analýze nelze opominout také diskontní faktor, neboť v řadě případů jsou náklady 

vynakládány v jiném čase, než jsou „inkasovány“ přínosy. Význam tohoto faktoru se 

zvyšuje přímo úměrně tomu, jak se zvyšuje časová prodleva mezi těmito dvěma 

událostmi. V případech, kdy lze očekávat přínosy až v budoucnu, je nutné věnovat 

patřičný prostor hodnocení rizik a nejistoty. 

Na závěr je nutné zdůraznit, že ekonomické nástroje jsou většinou aplikovány souběžně 

s jinými politikami ochrany životního prostředí jako například přímou regulací, a proto je 

velmi obtížné od sebe oddělit jejich dopady. To v některých případech ani nelze, protože se 

vzájemně multiplikují. 

  

Ekonomická efektivnost 

Použití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí se na první pohled zdá jako 

ekonomicky méně výhodné než přímá regulace. Tento pohled je však velmi statický a 

z dynamického hlediska je to zcela obráceně. Při posuzování ekonomické efektivnosti je 

hledána odpověď na otázku, zda-li je daného cíle dosaženo s nejnižšími možnými náklady.  

Náklady nelze přitom hodnotit jen na straně veřejného sektoru, ale i na straně soukromého 

sektoru a domácností, protože cílem aplikace ekonomických nástrojů je zvýšení ekonomické 

efektivnosti jako celku. Náklady mohou být rozděleny na dvě skupiny a to přímé a nepřímé. 

Dále je možné je rozdělit ještě podle subjektu, který je nese, a to na náklady nesené podniky a 

nesené domácnostmi. 

V případě podniků řadíme do skupiny nákladů přímých: 

• náklady na nákup nových technologií, 

• zvýšené provozní náklady spojené s produkcí s menším množstvím znečištění. 



Z obecného hlediska lze tyto náklady přímo měřit a to ať již v peněžních jednotkách, tak i 

v materiálních jednotkách nebo úrovni produktivity. Při jejich měření je však nutné upozornit 

na několik metodologických problémů a to zejména pokud není výstup z nové technologie 

stejný jako ze staré. V řadě případů jsou produkty velmi rozdílné a mají také jiné užitné 

vlastnosti. Je tedy otázka, jakou část vícenákladů připsat na vrub snížení emisí a jakou na 

vrub vzniku nových užitných vlastností. 

Na straně domácností mohou být přímé náklady jak explicitní ve formě zvýšení určitých 

výdajů, tak i implicitní ve formě nutnosti změnit jejich konzumní chování. V druhém případě 

by jejich kvantifikace vyžadovala měření změn v přebytcích spotřebitelů, což je samozřejmě 

velmi obtížné a nákladné a navíc velmi citlivé na použitou metodologii. 

 

Administrativní a vyvolané náklady 

Velikost administrativních a vyvolaných nákladů je v procesu evaluace jednotlivých tržních 

řešení ochrany životního prostředí jedním z nejdůležitějších prvků. Z ekonomického hlediska 

totiž tyto náklady představují ztrátu mrtvé váhy systému a absorbují tak část produktivních 

zdrojů. Jednotlivé kroky v environmentální politice by se tak měly realizovat za co nejnižších 

administrativních a vyvolaných nákladů. 

Pod pojmem administrativní náklady chápeme veškeré náklady nesené veřejným sektorem 

(jak centrální a místní vládou, tak i regulačními agenturami), které souvisí s implementací 

daného ekonomického nástroje. Jedná se například o náklady na vypisování veřejných soutěží 

o dotační tituly, náklady na monitorování, získávání informací, administrativu dotací apod. 

Vyvolané náklady jsou neseny soukromým sektorem a to opět v souvislosti s implementací 

daného ekonomického nástroje. Jsou to jak náklady administrativní, tak i manažerské včetně 

nákladů ušlé příležitosti. 

Z ekonomického hlediska můžeme administrativní a vyvolané náklady označit jako náklady 

transakční, tedy takové náklady, které by nevznikly v případě neexistence veřejných výdajů 

na ochranu životního prostředí. Problematika jejich minimalizace tak není jednoduchá, 

protože oba druhy, tedy administrativní a vyvolané, nejsou na sobě nezávislé. Řada 

monitorovacích aktivit může být prováděna jak veřejných sektorem centralizovaně, tak může 

být přesunuta na soukromý sektor ve formě povinnosti podávat v určitých časových 



intervalech reporty. Jejich minimalizaci tedy nelze provádět nezávisle, ale pouze simultánně. 

Přitom je nutno upozornit, že lze identifikovat dvě minima jejich vývoje. První je z pohledu 

veřejného sektoru, kdy jsou minimalizovány pouze náklady administrativní a druhé je z 

pohledu celkové ekonomické efektivnosti, kdy jsou minimalizovány všechny transakční 

náklady. Vzhledem k tomu, že cílem aplikace veřejných výdajů na ochranu životního 

prostředí je zvýšení celkové ekonomické efektivnosti ve formě eliminace existence 

negativních externalit, mělo by být sledováno kritérium minimalizace transakčních nákladů 

jako celku. 

Měření administrativních a vyvolaných nákladů je velmi náročné a to nejen časově, ale i 

finančně. Z metodologického hlediska se jako nejvíce problematické ukazuje oddělení 

administrativních nákladů, pokud je určitou činností sledováno více cílů. Například 

monitorování úspěšnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí může být spojeno s 

monitorováním úrovně znečištění apod.  

Zkušenosti s měřením administrativních a vyvolaných nákladů jsou zatím pouze v oblasti 

daňových systémů. Zde se nejčastěji pro měření administrativních nákladů používá tzv. 

metoda přepočteného pracovníka a pro vyvolané náklady dotazníkové šetření. Zejména v 

druhém případě se často naráží na vyjádření nákladu ve formě času věnovanému určité 

činnosti. Metodologicky je ocenění času velmi problematické. 

 

Veřejné příjmy 

Řada ekonomických nástrojů na ochranu životního prostředí může mít také význam pro 

příjmovou stranu veřejných rozpočtů. Jedná se však zejména o ekologické daně, poplatky a 

obchodovatelná emisní povolení. V případě veřejných výdajů bude tento význam velmi malý. 

Výjimku může představovat systém založený na poskytování půjček s nižší než tržní 

úrokovou mírou. V tomto případě se do veřejných rozpočtů vrací nejen splátky jistin, ale také 

úroky. Takto vygenerované zdroje mohou být poté znovu využity na poskytnutí nových 

půjček. Princip zápůjčních fondů s nižší než tržní úrokovou mírou je relativně často užívaný a 

setkáváme se s ním například i v České republice ve Fondu ochrany životního prostředí.  

 

Širší ekonomické efekty 



Pod toto kritérium spadají veškeré ekonomické náklady a dopady, které vznikají v důsledku 

aplikace veřejných výdajů na ochranu životního prostředí a které nelze zahrnout do kategorie 

přímých nákladů, administrativních a vyvolaných nákladů a hodnoty případných poplatků. 

Můžeme do nich tedy zahrnout: 

• dopady na cenovou hladinu případně na míru inflace, 

• dopady na konkurenceschopnost, 

• dopady na obchodní bilanci, 

• dopady na zaměstnanost případně nezaměstnanost, 

• změny v distribuci důchodů, 

• důsledky pro ekonomický růst, 

• dopady na míru inovací. 

Řada z výše uvedených dopadů se projeví ihned po aplikaci daného ekonomického nástroje a 

jiné naopak až v delším časovém období. Například dopady na cenovou hladinu se projeví 

zejména v krátkém období, neboť pokud dojde k vyhlášení dotačního titulu na nákup určitých 

technologií, lze předpokládat nárazový nárůst poptávky, která bude mít za následek růst jejich 

ceny. To je způsobeno krátkodobou nízkou elasticitou tržní nabídkové křivky. V delším 

období lze však předpokládat zvyšování výrobních kapacit stávajících firem a příchod nových 

podnikatelských subjektů. Díky tomu dojde ke zvýšení elasticity tržní nabídky a poklesu 

ceny. Cenový nárůst tak může v delším období zcela odeznít. Naproti tomu otázku dopadů na 

ekonomický růst je nutné posuzovat v delším časovém horizontu. Problémem samozřejmě 

zůstává schopnost separovat od sebe důsledky jednotlivých ekonomických nástrojů na danou 

veličinu. Pokud je aplikace daného dotačního titulu dopředu známa, lze očekávat vznik tzv. 

signálního efektu, kdy ekonomické veličiny budou reagovat ještě dříve než bude daný 

ekonomický nástroj aplikován. V řadě případů se tak může zvyšovat cena vybraných 

technologií ještě dříve, než jsou dotace na její nákup vypláceny. 

Pro zachycení širších ekonomických efektů se jako velmi užitečné jeví ekonomické 

modelování. Přitom je však nutné brát v úvahu, v jakém časovém horizontu chceme dopady 

hodnotit. Například pro hodnocení dlouhodobých dopadů se jako výhodnější jeví využití 

modelů celkové ekonomické rovnováhy (General Equilibrium Model). 



Hodnocení širších ekonomických dopadů je nutné nejen z hlediska hodnocení efektivnosti 

daného ekonomického nástroje, ale také k hodnocení nebezpečí jejich deformace z hlediska 

rozhodování politických představitelů. Řada širších ekonomických dopadů je velmi citlivá pro 

voliče a tudíž i pro politické zastupitele. Je samozřejmé, že politici budou při aplikaci 

jednotlivých nástrojů pečlivě zvažovat jejich dopady zejména na distribuci důchodů, míru 

konkurenceschopnosti a zaměstnanost a pokud by bylo možné předpokládat negativní dopady 

na tyto veličiny, lze očekávat z jejich strany značný odpor. Naopak v některých případech a to 

se týká zejména dotací a zvýhodněných půjček lze očekávat zvýšený výskyt lobbysmu. 

Například odvětví vyrábějící určitý druh technologií šetrnějších k životnímu prostředí bude 

mít enormní zájem na poskytnutí dotačního titulu právě na jejich typ technologie. Díky tomu 

totiž může očekávat zvýšení poptávky po jejich zboží a inkasování vyššího než normálního 

zisku. Pro získání této výhody (která plyne ze změny relativních cen technologií způsobené 

vyplácením účelové dotace) budou tito výrobci ochotni obětovat část jejich budoucího 

nadměrného zisku a to ve formě jak legálního lobování tak i nelegálního podplácení. Navíc 

lze také očekávat snahu o restrikci nabídkové strany dotovaných komodit ve formě udělování 

licencí, akreditací apod. Efekt tzv. vyhledávání renty spojený s nelegálním uplácením, 

klientelismem a korupcí obecně nelze zejména v případě dotací na ochranu životního 

prostředí podceňovat a jeho posouzení by měla být součástí hodnocení efektivnosti obecně.   

 

„Měkké“ efekty 

Pod evaluačním kriteriem  měkkých efektů se skrývá řada dopadů aplikace ekonomických 

nástrojů, které lze jen velmi těžko uchopit. Jedná se například o signální efekt na chování 

ekonomických subjektů. Například i malá dotace na nákup určité komodity či technologie, 

která nezpůsobí tak výrazné změny relativních cen, aby se její nákup stal výrazně výhodnější 

a zvýšil tak její poptávku na úkor ostatního zboží, které více zatěžuje životní prostředí, může 

způsobit přesun spotřebitelských případně investorských preferencí v jeho prospěch. Zavedení 

této dotace totiž spotřebitelům případně investorům ukazuje, že daný statek je 

environmentálně šetrný. Tento nepřímý efekt, který nelze zdůvodnit změnou v relativních 

cenách, byl vysledován například při uvalení nepříliš vysokých daní na olovnatý benzín 

v některých zemích OECD. I přesto, že jeho cena zůstávala proti bezolovnatému stále 

podstatně nižší, již pouze fakt uvalení daní způsobil masivní odliv poptávky.  



Jak již bylo řečeno, je otázka identifikace a kvantifikace měkkých efektů velmi 

problematická. Je možné ji posuzovat spíše kvalitativní analýzou ve formě zjišťování dopadů 

daného ekonomického nástroje na názory hlavních aktérů v oblasti životního prostředí. Jedná 

se nejen o spotřebitele, kteří svými preferencemi ovlivňují struktury výroby a podniky, ale 

také o nevládní neziskové organizace. Zejména se jedná o ekologické aktivisty, kteří svými 

vystoupeními a postoji mají významný vliv na chování společnosti. 

 

Dynamické efekty a inovace 

Ekonomické nástroje včetně veřejných výdajů jsou více efektivnější ve stimulaci inovační 

aktivity na poli ekologicky šetrnějších technologií než přímá regulace. Měření tohoto efektu 

je však velmi problematické a to zejména z následujících tří důvodů: 

1. relevantní termín pro posuzování vlivu veřejných výdajů na míru inovace je relativně 

dlouhý a ve vztahu k obecnému makroekonomického vývoji je velmi obtížné a většinou také 

nemožné separovat důsledky jednotlivých dotačních titulů na míru inovací. 

2. Míra inovací v oblasti ekologicky šetrnějších technologií není ovlivňována pouze 

ekonomickými instrumenty v jedné zemi. Vzhledem k tomu, že většina ekonomik je otevřená 

a pohyb jak zboží, tak i patentů je volný, nové technologie vyvinuté v jedné zemi se snadno 

dostanou do ostatních. Veřejné výdaje na podporu vývoje nových technologií se mohou 

pozitivně projevit i v okolních státech. Tyto efekty plynoucí z titulu existence volného 

obchodu tak samozřejmě podstatně komplikují zachycení dopadů jednotlivých ekonomických 

nástrojů. 

3. Na míru inovací má vliv mnoho faktorů a ekonomické nástroje jsou pouze jedním z nich. 

Dalším problémem, který není specifický pouze pro inovace na poli životního prostředí, je 

otázka měření inovační aktivity obecně. Většina současných indikátorů má imputový 

charakter, kdy jsou poměřovány vstupy do systému například v podobě finančních prostředků 

vynaložených na vědu a výzkum v určitém odvětví. To však do značné míry nezohledňuje 

míru efektivnosti vynaložených prostředků, protože je zcela ignorována výnosová strana. 

Snaha o vyvinutí komplexnějšího indikátoru zachycujícího také výnosovou stranu nebyla 

dosud úspěšná. V současné době jsou používány pouze ukazatele zachycující počet udělených 



patentů v daném časovém období. Jeho slabinou je však nezohlednění praktické aplikace 

nových technologií a myšlenek v praxi. 

Z výše uvedených důvodů se ex-post analýza dopadů veřejných výdajů na míru inovační 

aktivity jeví jako velmi obtížná. Cestou může být posuzování vlivu dotačních titulů na 

vyčleňování finančních prostředků na vědu a výzkum na úrovni podniků.   

 

Existence jednotného kritéria 

Metodologie OECD definuje pro hodnocení efektivnosti několik kritérií, přičemž není zcela 

patrné, které z nich je hlavní. Proto je jen velmi obtížné srovnávat efektivnost několika 

programů, protože zde chybí jednotné měřítko. Tento problém lze do určité míry eliminovat 

konstrukcí jednoho ukazatele, který může být založen na numerickém nebo grafickém 

výpočtu. 

V prvním případě, tedy při numerické konstrukci jednoho krité ria, se jako výhodný způsob 

jeví použití stupnic a vah. Předpokladem je, že jednotlivá kritéria, která byla popsána 

v předešlé části, se ohodnotí bodovou stupnicí. OECD upozorňuje, že lze použít celou škálu 

metod využívanou v teorii hodnocení efektivnosti veřejných výdajů. Jedná se například o: 

 

Nominální stupnice 

Jde o nejjednodušší metodu. U jednotlivých projektů jsou posuzovány žádoucí vlastnosti. V 

případě, že je daná vlastnost přítomná, je ohodnocena 1, v případě, že není pak 0. Na závěr se 

sečte počet jedniček u jednotlivých projektů a vybrán je ten, která má tento součet největší. 

Nevýhodou této metody je fakt, že nezohledňuje to, že některé vlastnosti jsou více žádoucí a 

jiné méně. 

 

Ordinální klasifikační stupnice 

Tato metoda vychází z předpokladu, že můžeme kvalitu jednotlivé hodnocené vlastnosti 

ohodnotit číslem z předem definovaného intervalu (například 1 až 5). Vybrána je ta varianta, 

která dosáhla nejlepšího průměrného ohodnocení. Výhoda této metody spočívá v její 

jednoduchosti, nevýhoda v tom, že nezohledňuje váhy jednotlivých kriterií. (Tuto metodu 



můžeme využít také tak, že místo známek budeme přidělovat pořadí v jednotlivých 

vlastnostech. Pokud je v dané vlastnosti nejlepší, dostane jedničku. Druhý nejlepší dostává 

dvojku atd. Vybrána je varianta s nejmenším počtem bodů). 

 

Ordinální bodovací stupnice 

Svým charakterem odpovídá předchozí variantě, ovšem s tím, že místo známkování je 

využíván širší interval bodů. Preferovanou alternativou je potom ta, která má nejvyšší 

dosažený počet bodů. 

 

Kardinální číselná stupnice – modifikace procentního porovnávání projektů 

Předpokladem pro využití tohoto typu stupnice je, že hodnocené vlastnosti mají kvantitativní 

charakter. Při hodnocení jednotlivých vlastností se u té varianty, kde tato vlastnost dosahuje 

nejlepších hodnot, ohodnotí 100% a zbylé se pak přepočítají na její procentuelní vyjádření. 

Vybrána je potom ta z variant, která má nejvíce bodů. 

 

Jednotlivá obodovaná kriteria mají však nestejný význam, a proto je nutné přistoupit 

k zavedení vah. Jejich stanovení lze provést dvěma typy metod: 

a) přímé – zde jsou jednotlivé váhy určovány přímo přidělením bodů, 

b) nepřímé – jsou založeny na párovém srovnávání důležitosti jednotlivých kriterií, což je 

využito pro stanovení vah. 

V případě, že jsou váhy stanoveny na základě různých metod, je nutné v rámci zachování 

srovnatelnosti provést jejich normování. K němu slouží následující vztah: 

Vi=Ki/∑Kj, kde Vi je normovaná váha i-tého kritéria, Ki je nenormovaná váha i-tého kritéria 

a ∑Kj je součet nenormovaných vah všech kritérií.  

Z nepřímých metod stanovení vah se zde zmiňme o metodě párového srovnávání kritérií. Při 

jejím provádění sledujeme následující postup: 

• jednotlivá kritéria vzájemně porovnáváme podle jejich významu a jedničku udělíme tomu, 

které je důležitější, 



• výsledky zapisujeme do tabulky nebo matice, 

• sečteme počet jedniček u každého kritéria, čímž získáme bodové ohodnocení významu, 

• provedeme normování. 

Další možnou metodou nepřímého stanovení vah je Saatyho metoda, která je založena na 

jemnějším rozlišení významnosti (do matice se nepíše pouze 1 nebo 0, ale využívá se celá 

bodovací škála). 

Druhou možností tvorby jednotného kriteria je využití grafických obrazců. Na grafu 1 je 

znázorněn příklad, kdy byla zvolena tři evaluační kritéria: environmentální efektivnost, 

ekonomická efektivnost a administrativní a vyvolané náklady. Pro hodnocení splnění tohoto 

kritéria je zvolena určitá škála a maximální hodnoty tvoří obal obrazce, který je v tomto 

případě trojúhelníkem. Naměřené hodnoty se potom na tuto škálu vynáší a výsledkem je 

obrazec, jehož obsah nám může sloužit jako ukazatel celkové efektivnosti daných veřejných 

výdajů. Čím větší je tento ukazatel, tím vyšší je efektivnost daných veřejných výdajů. 

Zobrazený příklad je založen na předpokladu, že význam všech třech hodnocených kritérií je 

stejný. Jednoduchou modifikací ve formě protažení jedné z os by se dala přiřadit větší váha 

jednomu případně více kritériím.  

 

Graf 1: Grafická metoda tvorby jednotného hodnotícího kritéria 



 

Metodologické problémy evaluace veřejných výdajů na ochranu životního prostředí 

Nedostatek datových zdrojů a času 

Ideálně by měla evaluace efektivnosti ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí 

představovat komplexní proces zachycující veškeré náklady a dopady daného opatření. To 

však v praxi není možné, protože řada dat není k dispozici a to buď vůbec nebo v dostatečné 

kvalitě. V řadě případů je obtížné sehnat časové řady určitého ukazatele, přičemž zejména 

v tranzitivních ekonomikách se často setkáváme s jejich nekonzistentností danou častou 

změnou metodiky. Některé dopady mají navíc pouze kvalitativní charakter, který lze jen 

obtížně přenést do řeči čísel.  

Tento nedostatek řady evaluací by neměl být při formulování závěrů opomíjen a mělo by být 

upozorněno, které z relevantních údajů nebylo možné z rozličných důvodů zahrnout do 

analýzy. Tímto je možné se vyvarovat příliš silným závěrům usuzujícím na dopady 

hodnocených nástrojů při nezohlednění některých významných faktorů. 

Dalším problematickým místem je časový horizont, po kterém má být evaluace prováděna. 

Jeho maximální hodnotu lze vyjádřit jako časový interval mezi aplikací daného 

ekonomického nástroje a vypracování hodnotící studie. Často však zadavatelé (většinou 

instituce formulující politická opatření)  vyžadují provedení evaluace dříve tak, aby podle ní 

mohli upravovat formulované politiky. V některých případech se provádí hodnocení 



efektivnosti ještě před implementací daného nástroje a potom se jedná o klasickou ex-ante 

evaluaci. Nevýhodou evaluace po krátkém časovém období je, že neumožňuje reflektovat 

dlouhodobé dopady a zaměřuje se pouze na dopady krátkodobé. V tomto kontextu je také 

nutné upozornit na časovou prodlevu, která vyplňuje nastání určitého efektu a jeho zobrazení 

v datech. Časové zpoždění kompletace dat je někdy značné a jen v případě HDP se pohybuje 

v řádech měsíců. Provádění evaluací po krátkém časovém úseku může mít závažné implikace 

v upřednostňování ekonomických nástrojů s krátkodobými důsledky. Naopak nástroje 

s dlouhodobými dopady, které bývají často významnější (například míra inovací), budou 

zatlačovány do pozadí. 

 

Oddělení dopadů jednotlivých ekonomických nástrojů 

Častým problémem při identifikaci a kvantifikaci dopadů jednotlivých ekonomických 

nástrojů na životní prostředí a ekonomické veličiny je praktické provedení jejich izolace. 

Aplikované nástroje totiž nepůsobí  izolovaně a na sledované veličiny souběžně s nimi působí 

řada jiných faktorů, z nichž některé jsou také měněny v rámci vládních politik. V řadě případů 

je navíc aplikace ekonomického nástroje kombinována s přímou regulací. To se týká i 

veřejných dotací na zavádění nových technologií, které jsou často doplňovány zákazem 

použití technologií starých. Otázkou pak samozřejmě je, který z těchto dvou kroků má dopad 

na rozšiřování nových technologií. 

V řadě případů navíc jednotlivá opatření nepůsobí nezávisle vedle sebe, ale vzájemně se 

multiplikují, což oddělení jejich dopadů naprosto znemožňuje. Někdy je též pro posuzování 

dopadů jednotlivých opatření používána metoda analogie, kdy jsou pro tvorbu měřítka 

sledovány reakce systému na daný typ ekonomického nástroje v zahraničí. Vzhledem k tomu, 

že výchozí podmínky jsou založeny na předpokladu, že institucionální nastavení a reakce 

jednotlivých subjektů v zahraničí jsou stejné jako v domácím prostředí však tato metoda 

skrývá určité nebezpečí.  Je proto nutné být při aplikaci této metody velmi opatrní. 

 

Definování srovnávací hladiny 

V rámci evaluace dopadů jednotlivých ekonomických nástrojů nelze samozřejmě 

předpokládat, že veškeré zlepšení životního prostředí lze připsat na vrub pouze jejich aplikaci. 



Řada změn v životním prostředí by se stala bez ohledu na to, zda-li je daná politika či daný 

nástroj implementován. Proto se jako klíčová otázka v evaluačním procesu ukazuje: Co by se 

stalo, kdyby nedošlo k použití daného ekonomického nástroje? resp. Co by se stalo, kdyby 

nebyly vynaloženy dané veřejné výdaje?  Je tedy nutné oddělit od sebe autonomní vývoj a 

změny, ke kterým došlo v důsledku aplikace daného ekonomického nástroje. Následující 

obrázek ukazuje danou problematiku názorně. Na ose x je zaznamenáván čas a na ose y míra 

znečištění, která v průběhu času postupně klesá. V čase t1 jsou vydány veřejné výdaje na 

snížení znečištění a v čase t2, kdy je prováděno hodnocení efektivnosti, se provádí měření za 

účelem kvantifikace přínosů. Opticky by se mohlo zdát, že na výnosovou stranu veřejných 

výdajů můžeme započítat snížení znečištění o velikosti A. To však není metodologicky 

korektní, protože úroveň znečištění by klesala i nadále, bez vydaných veřejných výdajů. 

Tempo poklesu by však bylo nižší. Správně by se do výnosové strany měla započítat pouze 

hodnota B, tedy ta hodnota, o kterou se snížilo znečištění díky vynaloženým veřejným 

výdajům. 

Graf 2: Hodnocení přínosů ve vztahu k odhadu srovnávací hladiny 

 

Pro správné zjištění příspěvku aplikace daného ekonomického nástroje je však nutné zjistit 

průběh autonomního vývoje (tzv. baseline scenario). To je možné provést několika metodami: 

• Extrapolace trendu: Jedná se o jednoduchou metodu, která je založena na předpokladu, že 

trend ve vývoji sledované veličiny by pokračoval i v budoucnu, pokud by nebyl aplikován 

hodnocený ekonomický nástroj. 

• Ekonometrické metody: Ekonometrické modely by měly odhadovat vztahy mezi 

sledovanou veličinou a relevantními faktory, z nichž jednou je právě implementovaný 



ekonomický nástroj. Ten je možné zachytit ve formě umělé proměnné (dummy), která má 

hodnotu 1 v případě aplikace daného nástroje a hodnotu 0 při jeho nepřítomnosti. Model 

potom umožňuje provést predikci, co by se stalo se sledovanou veličinou, pokud by se 

ostatní faktory s výjimkou přítomnosti hodnoceného ekonomického nástroje neměnily.  

• Technika lineárního programování: Lze ji použít pro odhad způsobu, jak mohou firmy 

reagovat na různá omezení a pobídky. Problémem této metody je, že je založena na 

předpokladu určitého rozhodovacího mechanismu ve firmách, který může být v praxi 

značně nerealistický. 

Často bývají lepším řešením pro odhady srovnávací hladiny nematematické a nestatistické 

odhady založené na znalostech expertů případně na metodě analogie. Zejména v případě 

tranzitivních ekonomik se v řadě případů jeví jako vhodný předpoklad konvergence 

k průměru ve vyspělých státech.  

Problém odhadu srovnávacího scénáře je v případě hodnocení efektivnosti velmi důležitý, 

protože jeho nadstřelení či podstřelení  značně ovlivňuje výnosovou stranu a ovlivňuje 

celkový ukazatel efektivnosti.  

 

Efekt přesunu 

Jedním z problémů, který by neměl být při hodnocení efektivnosti veřejných výdajů 

přehlédnut, je možnost přesunu problému do jiné oblasti. Například dotace směřující na 

podporu investic s menší produkcí SO2 se mohou projevit zanedbáním investic v oblasti 

vodního hospodářství, protože podnikům již nezbudou volné zdroje. Konstrukce dotačních 

titulů tak musí být nastavena tak, aby tyto distorze nezpůsobovala. Je nutné se také vyvarovat 

přílišné preferenci jednoho cíle v oblasti životního prostředí, protože to může mít dopady 

v neadekvátně velkém přesunu prostředků na určitou oblast. 

 

Efekt přetékání 

Další problematickou oblastí v hodnocení efektivnosti veřejných výdajů je možná existence 

efektu přetékání, spočívajícího v odlivu výnosů do zahraničí. Tento faktor je nutné brát 

v úvahu zejména při podpoře inovací či nákupech technologií ze zahraničí nebo nákupech 

vyznačujících se vysokou dovozní náročností.  



 

Tvorba institucionálního rámce evaluace 

OECD ve všech svých dokumentech a analýzách upozorňuje, že proces evaluace musí být 

začleněn již při tvorbě implementačního prostředí jednotlivých ekonomických nástrojů, 

veřejné výdaje nevyjímaje. Přitom přizpůsobení implementační struktury potřebám evaluace 

je daleko nutnější u ex- post evaluace než ex-ante. Proces vytváření institucionálního rámce 

jednotlivých ekonomických nástrojů by měl mít následující fáze: 

1. Identifikace a definice environmentálního problému. 

Diskuse o potřebě státní intervence a sestavení seznamu cílů politiky. 

Definování kritérií efektivnosti a účinnosti. 

Vybrání, diskuse a adaptace určitých nástrojů případně jejich kombinace. 

Zavedení nástroje a implementace kontrolních mechanismů.  

Možná modifikace systému po provedené evaluaci. 

Vlastní proces evaluace efektivnosti ekonomického nástroje lze rozdělit do šesti fází, které na 

sebe buď navazují nebo vstupují do vzájemné interakce: 

Popis ekonomického nástroje, jeho fungování a institucionálního kontextu, včetně argumentů 

pro a proti jeho použití; popis mechanismu jeho fungování; definování relevantních interních 

a externích faktorů, které mají dopad na jeho fungování (včetně jejich vlivu na konstrukci 

srovnávací hladiny); 

Definice a operacionalizace evaluačních kritérií; 

Konstrukce evaluačního modelu a definice potřebných dat; 

Pokračování ve sběru relevantních dat a identifikace významných ovlivňujících faktorů, ex 

post evaluace; 

Případná modifikace evaluačního modelu, evaluačních kritérií, hodnocených dat a jiných 

významných faktorů; 

Formulace závěrů a doporučení, jejich zohlednění v politickém rozhodování. 

Výše uvedené kroky a vztahy mezi mini lze zachytit také v následujícím schématu. 



Graf 3: Vztah mezi politickým procesem a evaluační procedurou 

Krok Politický proces    

1 Identifikace a definice 
environmentálního problému

   

2 Definování kritérií 
efektivnosti a účinnosti 

Vztah Krok Evaluační procedura 

3 Definování kritérií 
efektivnosti a účinnosti. 

 
 

1 Popis ekonomického nástroje, 
jeho fungování a 
institucionálního kontextu, 
včetně argumentů pro a proti 
jeho použití; popis mechanismu 
jeho fungování; definování 
relevantních interních a externích 
faktorů, které mají dopad na jeho 
fungování (včetně jejich vlivu na 
konstrukci srovnávací hladiny) 

4 Vybrání, diskuse a adaptace 
určitých nástrojů případně 
jejich kombinace. 

 2 Definice a operacionalizace 
evaluačních kritérií; 
 

   3 Konstrukce evaluačního modelu 
a definice potřebných dat 

5 Zavedení nástroje a 
implementace kontrolních 
mechanismů.  

 4 Pokračování ve sběru 
relevantních dat a identifikace 
významných ovlivňujících 
faktorů, ex post evaluace 

   5 Případná modifikace evaluačního 
modelu, evaluačních kritérií, 
hodnocených dat a jiných 
významných faktorů 

6 Možná modifikace systému 
po provedené evaluaci. 

 6 Případná modifikace evaluačního 
modelu, evaluačních kritérií, 
hodnocených dat a jiných 
významných faktorů 

 

Nyní se zaměříme na jednotlivé kroky podrobněji: 

Politický proces – krok 1: Identifikace a definice environmentálního problému 

Výchozí situací pro implementaci nového ekonomického nástroje je vznik nového 

environmentálního problému, zhoršení existujícího nebo pociťovaný nedostatek v existujících 

politikách, což může být spojeno například i se změnou voličských preferencí apod. V tomto 



kroku, který představuje počátek kontinuálního procesu, je důraz kladen na výzkum a 

monitorování. Ten by měl probíhat předtím, než experti rozhodnou o charakteru problému 

(případně identifikují jeho příčiny) a vytvoří výchozí popisný materiál. 

 

Politický proces – krok 2: Diskuse o potřebě státní intervence a sestavení seznamu cílů 

politiky 

Diskuse potřeby dodatečné vládní intervence a stanovení jejich nových cílů vychází z analýzy 

provedené v kroku 1. Na této činnosti mohou participovat jak vládní autority pověřené 

implementací nových politik, tak i nižší organizační jednotky, ale i nevládní organizace apod. 

Proces stanovení cílů by tak měl vycházet z diskuse mezi řadou institucí na různých úrovních. 

Cíle a jejich operacionalizace pak budou představovat základ pro tvorbu evaluačních kritérií. 

Důležitým výstupem tohoto kroku je rozhodnutí, zda-li má být pro řešení problému zvolena 

cesta ekonomického nástroje nebo cesta institucionální změny. Řada environmentálních 

problémů zejména těch, které plynou z existence negativních externalit, vzniká diky 

nedostatečně definovaným a vymahatelným vlastnickým právům. V některých případech se 

tak mohou změny v legislativním rámci ukázat jako účinnější a efektivnější než zavádění 

nových ekonomických nástrojů. 

 

Politický proces – krok 3: Definování kritérií efektivnosti a účinnosti 

Definováním a hodnocením vlastností efektivnosti a účinnosti je dalším krokem v politickém 

procesu, který je velmi úzce spojen s prvním krokem evaluace. Vyhodnocení existující 

environmentální situace a její očekávaný vývoj, cílové skupiny a jejich složení, příspěvek 

firem k produkci emisí a existující ekonomické nástroje je velmi podstatné. Je také nutno 

definovat pozici a roli ostatních úrovní veřejné správy v implementaci politik na ochranu 

životního prostředí. 

Vyhodnocení potřebnosti aplikace nového ekonomického nástroje musí být propojeno 

s provedením ex ante evaluace, ve které jsou odhadovány relevantní faktory a jejich vliv na 

environmentální problém, stejně jako alternativní možnosti reakce. 

Vztah mezi ex ante a ex post analýzou si na tomto místě zaslouží větší pozornost, neboť podle 

OECD se právě zde nejvíce prolínají. Jak již bylo zmíněno, představuje ex ante (dopředná) 



evaluace více omezené výsledky než ex post (zpětná) evaluace, avšak tyto dva přístupy mají 

odlišný charakter. Při provádění ex ante analýzy se snažíme o predikování výsledků aplikace 

hodnoceného ekonomického nástroje, přičemž disponujeme pouze omezenými znalostmi o 

faktorech a jejich vlivu na sledované veličiny. Jejím předpokladem je jak odhad relevantních 

faktorů, tak i vazeb mezi nimi a dokonce i jejich intenzit. V rámci ex post analýzy jsou 

výsledky sice ověřitelné, ale jako velmi obtížné se ukazuje zpětná separace vlivu jednotlivých 

faktorů na funkci zaváděného nástroje. Hodnoty, které jsou předpověděny v rámci ex ante 

analýzy pak mohou sloužit jako srovnávací hladina při kvantifikaci přínosů v rámci ex post 

analýzy. 

 

Politický proces – krok 4: Výběr, diskuse a adaptace určitých nástrojů případně jejich 

kombinace 

V řadě případů lze daný environmentální problém vyřešit několika způsoby, a proto je nutné 

provést rozhodnutí. Tento proces selekce by měl vycházet z výsledků ex ante analýzy. 

Rozhodnutí by mělo být provedeno v dostatečném časovém předstihu a mělo by být veřejně 

vyhlášeno, aby se tak subjekty, na něž dané opatření dopadne, mohly dostatečně připravit. Při 

výběru vhodného nástroje musí být také nalezena rovnováha mezi environmentálním zájmem 

a ostatními cíly veřejného zájmu. 

Proces rozhodování může mít řadu podob. Typické pro evropské země je, že vláda nebo 

parlamentní komise navrhne aplikovat jeden nástroj či kombinaci několika na základě 

poměření výhod a nevýhod. Tento návrh je diskutován v politických stranách, které berou 

v potaz názory zájmových a občanských sdružení. Na základě této debaty učiní vláda konečné 

rozhodnutí. 

 

Politický proces – krok 5: Zavedení nástroje a implementace kontrolních mechanismů 

Zavádění ekonomického nástroje do praxe je velmi praktický úkol, který vyžaduje zejména 

kvalitní organizační schopnosti.  Do této fáze lze zahrnout začlenění nástroje do legislativního 

rámce, informování veřejnosti, výstavbu organizační struktury, ustanovení regulačních a 

kontrolních mechanismů a monitorování.  



Vybudování kontrolních a monitorovacích mechanismů představuje jednu z nejdůležitějších 

fází implementace nového ekonomického nástroje. Přitom by mělo zahrnovat i popis a 

vymezení pravomocí jednotlivých kontrolních autorit. 

 

Politický proces – krok 6: Možná modifikace systému po provedené evaluaci 

Hlavním cílem evaluačního procesu je vytvoření rámce pro permanentní zvyšování 

efektivnosti existujících i budoucích ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí. 

V přímé návaznosti na poslední fázi evaluačního procesu je tedy nutné zúročit její poznatky a 

provést modifikaci hodnoceného ekonomického nástroje. Proces a to jak politický, tak i 

evaluační se tak spouští znovu. 

 

Evaluační procedura – krok 1: Popis ekonomického nástroje, jeho fungování a 

institucionálního kontextu, včetně argumentů pro a proti jeho použití; popis mechanismu jeho 

fungování; definování relevantních interních a externích faktorů, které mají dopad na jeho 

fungování (včetně jejich vlivu na konstrukci srovnávací hladiny) 

Souběžně s tvorbou designu ekonomického nástroje v politickém procesu je nutné provést 

jakousi inventuru situace před zavedením hodnoceného nástroje. Tato inventura by měla 

obsáhnout veškeré relevantní proměnné a institucionální faktory, které se dotýkají oblasti 

aplikace ekonomického nástroje. Mezi tyto proměnné a faktory zahrnujeme: 

související ekonomické aktivity 

jejich ekonomické výstupy 

relevantní environmentální charakteristiky (emise, užívání vzácných zdrojů, spotřeba energií 

apod.) 

jejich tržní pozice 

aplikované technologie 

dostupnost šetrných technologií 

existující politiky a jejich dopady na cílové skupiny 



V rámci této inventury výchozího stavu je také nutné vzít v potaz aktivity směřující do oblasti 

životního prostředí, které jsou mimo pravomoc zadávací autority. Jedná se zejména o politiky 

a opatření federace, vlády, regionů a municipalit, které mají přímou i nepřímou vazbu na 

sledované cíle. 

Popis institucionálního kontextu je jedním ze základních prvků správně fungujícího 

evaluačního procesu. Představuje přehled všech vztahů a faktorů, které mohou mít dopad na 

fungování ekonomického nástroje a jeho očekávanou efektivnost a účinnost. V procesu tvorby 

politik a jejich implementace se může objevit a narůstat řada bariér a omezení, které je nutné 

překonávat mimo jiné i ve spolupráci s občanskou společností  a soukromým sektorem.  

V rámci této základní inventury musí být také proveden přehled existujících 

environmentálních problémů a jejich současného řešení existujícími nástroji. Také musí být 

formulovány argumenty, proč je nutné přikročit k zavedení nového nástroje a co se od této 

dodatečné vládní intervence očekává.  

Případné zavádění nového nástroje s sebou může přinést výraznou změnu postavení jeho 

příjemců, a proto je nutné věnovat pozornost i jeho načasování. V rámci prováděné 

inventarizace je tedy nutné se zaměřit i na ekonomickou pozici potenciálních příjemců a 

odhadovat reakci souvisejících veličin. Tato ekonomická pozice bude samozřejmě zcela jiná 

v čase recese než v dobách konjunktury.  

Za další oblasti, které je nutno nevynechat při inventarizaci výchozího stavu, jmenujme 

zachycení spotřebitelského vkusu a preferencí, exogenní technologické změny a trendy a 

změny v mezinárodním obchodě.  

 

Evaluační procedura – krok 2: Definice evaluačních kritérií 

Kriteria pro evaluaci je možné definovat až po 4. kroku politického procesu, kdy je 

definitivně ustanovena podoba ekonomického instrumentu. Kritéria by měla být odvozena od 

cílů zvolené politiky. Cíle jsou sice definovány již v kroku 2, ale jejich definitivní adaptace je 

spojena s podobou zvolených nástrojů. 

 

Evaluační procedura – krok 3: Konstrukce evaluačního modelu a definice potřebných dat 



Ex post analýza je prováděna na základě evaluačního modelu, který představuje soubor vazeb 

mezi jednotlivými proměnnými, které ovlivňuje aplikace hodnoceného ekonomické nástroje, 

případně, které na něj mají přímý i nepřímý dopad. Model může mít podobu jak kvalitativní, 

kdy jsou sledovány pouze vazby, tak i kvantitativní, ekonometrický, kdy je sledována i 

intenzita jednotlivých vztahů.  

S tvorbou modelu velmi úzce souvisí také definice potřebných dat. Je zcela bezúčelné vytvořit 

dokonalý model, který však nebude možné zcela naplnit a tudíž jeho výstupy budou naprosto 

nedůvěryhodné. Konstrukce modelu je také ovlivněna časovým a rozpočtovým omezením. 

V praxi se setkáváme s několika druhy modelů. První skupinu tvoří kvantitativní modely 

(většinou ekonometrické), druhou kvalitativní založené na  odhadu nepřímých vazeb. 

Konečně třetí skupina používá kombinaci obou uvedených přístupů. Kvantitativní modely 

jsou výhodné zejména díky tomu, že jejich výstupy jsou více exaktní, avšak nelze v nich 

zohlednit všechny relevantní faktory. Řada z nich má totiž pouze kvalitativní charakter a jeho 

převedení do „tvrdých“ dat je velmi problematické a může ve velké míře modifikovat výstupy 

modelu. 

 

Evaluační procedura – krok 4: Pokračování ve sběru relevantních dat a identifikace 

významných ovlivňujících faktorů, ex post evaluace 

Klíčovým prvkem evaluace je pokračování ve sběru dat po celou dobu aplikace daného 

ekonomického nástroje. Zatímco krok 3 ukazuje, která data je nutné shromažďovat při první 

konstrukci evaluačního modelu, v průběhu času se může ukázat, že aplikace daného 

ekonomického nástroje má dopady i na jiné veličiny, případně se začaly měnit faktory, které 

mohou mít signifikantní dopad. 

Sběr dat musí také probíhat po celou dobu podle stejné metodiky, aby se tak zabránilo jejich 

nekonzistentnosti, což by mělo negativní dopad na vypovídací schopnost modelu. Vlastní 

evaluace pak nesmí být pouze matematické cvičení s čísly, ale musí se také zaměřovat na 

monitorování měkkých efektů, zejména případných institucionálních změn. Tyto faktory totiž 

mají v řadě případů daleko výraznější dopady než kvantitativní veličiny. Změny ve 

spotřebitelských preferencích, příchod nového výrobku na trh, efekt módy a podobně se 

mohou na efektivnosti hodnoceného nástroje projevit daleko více než například změny 

v úrokových sazbách či míře investic. 



 

Evaluační procedura – krok 5: Případná modifikace evaluačního modelu, evaluačních kritérií, 

hodnocených dat a jiných významných faktorů 

V průběhu evaluačního procesu může a často k tomu dochází vyjít najevo, že na cíle 

sledované aplikovaným ekonomickým nástrojem mají vliv ještě jiné faktory, nezahrnuté do 

modelu. Dále se může projevit, že zvolený evaluační model neodpovídá realitě a vazby v něm 

zachycené nejsou relevantní. Také v oblasti sběru a kompletace dat můžeme narazit na 

nesprávně zvolenou metodiku či reprezentativní vzorek.  

Zjištění těchto závažných faktů by mělo vést k rekonstrukci a modifikaci evaluačního modelu 

a v některých případech i ke změně v evaluačních kritériích. Je nutné se vyhnout lpění na 

vyvinutém modelu, pokud se výsledky reality od výstupů modelu diametrálně liší. Krok 5 je 

jeden z nejdůležitějších a nikdy nekončících etap evaluačního procesu, neboť neustálé 

vylepšování modelu zvyšuje vypovídací schopnost ex post hodnocení. Na druhou stranu je 

nutné při zlepšování kvality modelu neustále provádět analýzu nákladů a přínosů a poměřovat 

dodatečné přínosy s dodatečnými náklady. 

 

Evaluační procedura – krok 6: Případná modifikace evaluačního modelu, evaluačních kritérií, 

hodnocených dat a jiných významných faktorů 

Výstupem evaluačního procesu mohou nebo nemusí být návrhy na úpravu aplikovaného 

ekonomického nástroje po evaluaci. Po této úpravě nebo i bez ní by se měl evaluační proces 

neustále opakovat, přičemž v případě ponechání současné podoby ekonomického nástroje je 

možné evaluační proces začít až od bodu 3, jinak je nutné začít od bodu 1.  

 

Shrnutí: 

Otázka hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí je v pohledu 

OECD nedílnou součástí problematiky hodnocení efektivnosti veřejných výdajů obecně. 

Veřejné výdaje jsou zde také chápány jako jeden z ekonomických nástrojů ochrany životního 

prostředí a metodický rámec pro jejich hodnocení je stejný.  



Základním předpokladem pro úspěšnou evaluaci je v OECD přesné definování kritérií, podle 

kterých bude efektivnost nebo neefektivnost hodnocena. Mezi tato kritéria OECD řadí: 

environmentální efektivnost 

ekonomickou efektivnost 

administrativní a vyvolané náklady 

schopnost generovat veřejné příjmy 

širší ekonomické efekty 

„měkké“ efekty 

vytváření podmínek pro zavádění nových technologií 

Žádnému z těchto kritérií přitom není přisuzována dominantní role, ani není stanoven 

univerzální mechanismus konstrukce jednotného měřítka efektivnosti. Jako řešení této 

problematiky používá OECD buď metodu stupnic a vah nebo grafickou metodu. 

V případě kvantifikace přínosů aplikace ekonomického nástroje OECD upozorňuje na 

potřebnost věnovat pozornost stanovení tzv. srovnávací hladiny, jejíž hodnoty by měly 

vycházet z provedené ex ante analýzy. Případné špatné stanovení této hladiny se projeví 

v nesprávné kvantifikaci výnosové strany a tak i v nesprávném posouzení efektivnosti. 

OECD dále upozorňuje, že nelze vypracovat jednotnou podrobnou metodiku na hodnocení 

efektivnosti všech druhů ekonomických nástrojů. Obecné metodické zásady je nutné 

přizpůsobovat konkrétním situacím a ex post evaluace je nutné zpracovávat ve formě 

případových studií, často zadávaných externím subjektům. Rozhodně však nelze hodnotit 

efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí jako celku. 

Dalším klíčovým závěrem, který OECD přijímá, je nutnost počítat s prováděním evaluace 

veřejných výdajů na ochranu životního prostředí již při tvorbě implementačního procesu 

daného ekonomického nástroje. Je nutné již při stanovování cílů počítat s nutností jejich 

verifikace v rámci evaluace a tudíž předem definovat relevantní hodnotící kritéria. Evaluace 

již existujících ekonomických nástrojů a politik, při jejichž zavádění nebylo s touto 

problematikou kalkulováno, se tak jeví jako velmi problematická a náročná.  

Z výše uvedeného lze zformulovat několik závěrů usuzujících na možnost využití metodiky 

OECD v podmínkách České republiky. Aplikaci kritérií volených OECD nepředstavuje v ČR 



žádný problém a vyvinutí číselných indikátorů, podle kterých by byla míra jejich dosažení 

hodnocena, by mělo vycházet z analýzy existujících datových zdrojů. K přepočtu na jednotné 

měřítko se jako dostačující řešení jeví aplikace metody stupnic a vah, přičemž pro vlastní 

stanovení vah by mohlo být použito expertní dotazování. 

Aktuální aplikace metodologie OECD se však jeví jako velmi problematická a to vzhledem 

k tomu, že konstrukce ekonomických nástrojů a zejména jejich implementační struktury není 

potřebám ex post analýzy efektivnosti přizpůsobena. „Napasování“ této metodiky by tak 

mohlo způsobit získání nevěrohodných výsledků. Z tohoto důvodu je nutné proces zavádění 

evaluačních procesů v ČR chápat jako proces daleko širší, který by měl zasáhnout do vlastní 

konstrukce ekonomických nástrojů, včetně zavedení daleko silnějších prvků kontroly a 

monitorování. Pokud by měla být hodnocena efektivnost veřejných výdajů na ochranu 

životního prostředí již v této době, muselo by se přistoupit k metodě případových studií 

hodnotících takové vybrané případy, které by bylo možno bylo v dané skupině označit za 

reprezentativní vzorek. 

V delším časovém horizontu by se mělo k problematice evaluace přistoupit v daleko 

komplexnějším měřítku, který by měl začít od systémové rekapitulace potřeb, přes 

formulování obecných zásad a zejména potřeb evaluačního procesu. Na základě těchto potřeb 

by měla být vytvořena institucionální podoba fungování všech ekonomických nástrojů 

ochrany životního prostředí, veřejné výdaje nevyjímaje, jejíž nedílnou součástí by byl i 

evaluační proces. Jen tak lze zajistit, aby se evaluační proces nestal pouze dodatečným 

byrokratickým nástrojem s výsledky s nulovou relevancí k danému problému a s nulovými 

dopady na zvyšování efektivnosti veřejného sektoru.  
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GOOD PRACTICES OF PUBLIC ENVIRONMENTAL EXPENDITURE 

MANAGEMENT IN TRANSITION ECONOMIES 

Správné postupy pro správu veřejných environmentálních výdajů v tranzitivních 

ekonomikách.1 

   Dr. Eva Tošovská, CSc. 

     

Ekonomická komise pro Evropu Spojených národů koordinovala práce na 

vypracování „správných postupů“ /dále SP/ pro správu veřejných environmentálních 

výdajů. Tyto postupy navazují na některé předešlé iniciativy, které se týkaly správy 

veřejných výdajů v obecnější rovině, zpracované v OECD, Světové bance či Asijské 

rozvojové bance. „Správné postupy“ se staly součástí ministerské deklarace 

„Environment for Europe“ v rámci páté ministerské konference v Kyjevě v květnu 2003. 

Postupy pro „správu veřejných environmentálních výdajů“ /public environmental 

expenditure management -dále PEEM/ jsou  mezinárodně uznaným rámcem pro 

hodnocení efektu veřejných environmentálních výdajů či fondů. V současné době je 

využívají všechny významné agentury a organizace, které spravují veřejné 

environmentální výdajové programy.  

„Správné postupy“ PEEM byly stanoveny na základě podrobného zhodnocení 

negativních i pozitivních zkušeností zemí OECD a tranzitivních ekonomik a jsou určeny 

především pro potřeby zemí, které procházely transformací směrem k tržní ekonomice. 

Jsou tudíž zacíleny na země, které disponují relativně omezenými veřejnými fondy a  

které využívají veřejné zdroje jak k poskytování veřejných environmentálních statků, tak 

jako podnět k ekologicky šetrnějšímu chování veřejných nebo privátních ekonomických 

subjektů.Základní hypotézou, ze které správné postupy PEEM vychází je poznání, že 

veřejné orgány, které spravují environmentální výdaje v tranzitivních ekonomikách 

budou mnohem úspěšnější při získávání vládních zdrojů či zahraničních financí, budou-li 

důsledně postupovat podle mezinárodně uznaných standard platných pro veřejné finance. 

 

                                                           
1 Good Practices of Public Environmental Expenditure Management in Transition Economies, submitted by 
the Task Force for the Implementation of the Environmental Action Programme for Central and Eastern 
Europe OECD, background document for fifth ministerial conference, United Nations, Economic 
Commission for Europe, Kiev, Ukraine, May 2003, KIEV.CONF-2003-INF-13. 



1. Cílové skupiny, kterým jsou Správné postupy PEEM určeny 

Správné postupy pro správu veřejných environmentálních výdajů mají poměrně 

široké využití. Jsou určeny především pro:  

- orgány státní správy v ochraně životního prostředí jako rámcové vodítko pro 

navrhování potenciálně úspěšných environmentálních výdajových programů a správný 

výběr  provádějící instituce. Správné postupy mohou významně přispět při provádění 

kontroly, event. reformy veřejných nebo soukromých agentur, které provádějí správu 

veřejných výdajových environmentálních programů,  

- veřejné nebo soukromé agentury, vybrané pro správu nebo již spravující veřejné 

environmentální výdajové programy, „správné postupy“ slouží jako základní 

orientace při snaze zlepšit kvality jejich výkonu. Navržená metodologie je snadno 

využitelná a může být proto využita i pro vlastní sebehodnocení, 

- externí auditory a potenciální investory, kteří mohou využít „správných postupů“ k 

hodnocení výsledků, jež bylo dosaženo na základě výdajových programů 

spravovaných agenturami, event. nadřízenými orgány státní správy. 

 

2. Principiální východiska správných postupů PEEM. 

  PEEM úzce navazuje na základní principy zdravých veřejných financí. Odborná 

literatura, pojednávající o správě veřejných výdajů, rozlišuje několik základních cílů 

jakéhokoliv zdravého systému správy veřejných výdajů. Vedle toho identifikuje sérii 

všeobecně aplikovatelných nezbytných podmínek pro dosažení těchto cílů.Ve svém 

souhrnu je tím založen obecný rámec pro zdravé veřejné finance. Aplikace těchto 

obecných základních pravidel na specifika problematiky ochrany životního prostředí je 

jádrem správných postupů při správě veřejných environmentálních výdajů. 

Tři hlavní cíle zdravého systému správy veřejných výdajů: 

 Mezi mezinárodně uznané prvky správy veřejných výdajů a současně podmínky 

pro udržitelný ekonomický rozvoj patří především fiskální kázeň, efektivní alokace 

veřejných fondů, provozní účinnost, odpovědnost za manažérský proces, transparentnost 

a  přehlednost rozpočtu. To zakládá základní rámcové podmínky pro správné řízení a 

správu veřejných zdrojů, které představují pro orgány státní správy v ochraně životního 

prostředí a jakékoliv další agentury základní standard.  



Fiskální disciplinou rozumíme cílevědomé řízení celkových vládních výdajů, 

včetně centrálních a lokálních rozpočtů, státem vlastněných podniků a 

mimorozpočtových fondů. Je historicky doloženo, že pokud neexistují žádná omezení pro 

výdaje veřejných rozpočtů, vede tato politika k stále rostoucímu a neudržitelnému 

deficitu vládních výdajů a nestabilnímu makroekonomickému prostředí. Fiskální 

disciplina vyžaduje stanovení „stropů“, tj. maximálního objemu celkových výdajů 

veřejného sektoru v členění podle jeho hlavních sektorů. Specifickou pozornost je přitom 

nezbytné věnovat řízení a kontrole víceletých explicitních právních závazků /jako je např. 

dluhová služba/ či jiným implicitním nebo podmíněným závazkům /jako jsou např. státní 

záruky/. 

 Alokační efektivnost předpokládá správně alokovat omezené zdroje v souladu se 

strategickými prioritami, resp. v souladu s plněním různých sociálních cílů  /v rámci 

agregované fiskální discipliny/. Teoreticky obtížné je správně posoudit sociální přínosy 

různých cílů, např. pokud jde o vzdělání, zdravotnické služby či ochranu životního 

prostředí. Finálně je rozhodnutí o alokaci zdrojů založeno na politickém vyjednávání, 

které by mělo být podpořeno co nejkvalitnějšími informacemi. 

 Nákladová efektivnost, která předpokládá dosáhnout cílů s minimálními 

náklady. Je to svým charakterem spíše technický koncept a předpokládá určitou 

manažérskou autonomii. 

 Mezi tři nezbytné podmínky pro dosažení cílů správy veřejných výdajů patří 

především transparentnost, spojená s takovým přístupem k relevantním informacím, 

který nevyžaduje vysoké náklady. Instituce veřejného sektoru by měly využívat 

mezinárodně uznané standardy účetnictví a průběžně předkládat jak kontrolním orgánům, 

tak veřejnosti, základní finanční údaje.Transparentnost vyžaduje nezávislé ověření 

finančních zprav externími auditory a předpokládá existenci mechanismu, který zajistí 

jak transfer nálezů externích auditorů ke kontrolním orgánům, tak provedení nezbytných 

nápravných opatření. 

 Druhou podmínkou je adresné vymezení odpovědnosti, tj. kdo je odpovědný, za 

co je odpovědný a komu je odpovědný. A poslední podmínkou je přehlednost 

„komprehensivnost“ rozpočtu, podle níž by ideálně veškeré výnosy získané ve 

veřejném sektoru měly plynout do jednoho fondu. O něm by na základě příslušné 



legislativní úpravy rozhodoval exekutivní orgán, který by alokoval jeho zdroje na veřejné 

výdajové programy. Tím by byla zajištěna stejná úroveň marginálního sociálního přínosu 

pro každý program. Někteří ekonomové preferují jiná řešení. 

 V posledním období je věnována mimořádná pozornost výsledkům, dosaženým 

na základě realizovaných veřejných výdajů a veškerým alternativním způsobům jak tyto 

výsledky přesně vymezit a kontrolovat. 

 

3. Správné postupy při vypracování environmentálních výdajových programů. 

 V obecné rovině existuje poměrně široký prostor pro volbu vlastních postupů, 

kterými jednotlivé země mohou naplnit požadavky „správných postupů“ pro správu  

veřejných environmentálních výdajů. Tyto postupy budou korelovat s dosaženým 

stupněm ekonomického a institucionálního rozvoje a s rozvinutostí jak tržního systému, 

tak systému veřejných financí.  

V doporučeních Ekonomické komise pro Evropu UN jsou nastíněny hlavní kroky 

-  byť značně obecného charakteru - správného postupu správy veřejných 

environmentálních výdajů: 

První krok předpokládá definovat prioritní environmentální cíle: podstatné přitom 

je, že cíle musí být konkrétní, měřitelné, realistické a časově omezené, 

ve druhém kroku je nezbytné pečlivě zvážit zda jsou pro dosažení těchto cílů 

nezbytné veřejné prostředky: pokud ne, je žádoucí navrhnout jiné nástroje politiky 

životního prostředí, které dosažení zvoleného cíle v ochraně životního prostředí zajistí 

/např. daně, poplatky administrativní opatření jako jsou licence, povolení aj./ a tím ušetřit 

veřejné finance pro jiné účely. K dalšímu kroku se přistoupí pouze v případě, že nároky 

na veřejné zdroje jsou shledány jako oprávněné, 

v rámci třetího kroku jsou definovány zdroje fondů, objem finančních prostředků 

ze všech zdrojů a výdajový program. Zde je kladen značný důraz na to, aby výdajový 

program byl integrální součástí širšího programu ochrany životního prostředí a zaměřen 

na dosažení konkrétních prioritních cílů. Jeho součástí by měla být nejen jednoznačná 

konkretizace těchto cílů, ale též odhady nákladů, popis oprávněných typových projektů a 

okruhu subjektů, které z něj budou mít přínos, termíny financování, postupy, principy a 



kriteria hodnocení projektů a výběru projektů, pravidla veřejné soutěže, časový rámec a 

indikátory výkonu. 

Obsahem čtvrtého kroku je výběr nejlepšího institucionálního uspořádání pro 

správu výdajového programu.  Jednoduché výdajové programy /např. financování 

výzkumu, vzdělání, nákup jednoduchého zařízení nebo standardních služeb/ mohou být 

přímo spravovány existujícími orgány státní správy /na různých úrovních/, kterým bude 

tato kompetence dodatečně udělena. V tomto případě je obvyklé, že se využije stávajících 

zaměstnanců pověřeného orgánu státní správy a postupuje se podle základních 

rozpočtových pravidel.  

Pro specializovanější výdajové programy většího rozsahu, především pro 

programy, jejichž součástí je financování investic, může být požadováno specifické 

institucionální uspořádání. Konkrétní úprava zahrnuje širokou škálu typů organizací, 

které výdajové environmentální programy realizují: od nového oddělení v rámci 

stávajícího administrativního útvaru, speciální veřejnou agenturu nebo environmentální 

fond až k privátním institucím /např. banka/, které spravují environmentální výdajový 

program na smluvním základě z pověření orgánu státní správy. Institucionální úpravou 

správy veřejných environmentálních výdajů se podrobněji zabývá 4.subkapitola. 

Posledním krokem je kontrola agentury, která spravuje výdajový environmentální 

program. Ta by měla zabezpečit, že všechny institucionální úpravy budou v souladu se 

správnými postupy správy veřejných environmentálních výdajů. Pro tyto účely je 

sestaven seznam kontrolních otázek /check list/ pro tři hlavní dimenze hodnocení 

veřejných environmentálních výdajových programů. Tato problematika je podrobněji 

analyzována v 5. subkapitole. 

 

4. Institucionální uspořádání správy veřejných environmentálních výdajů 

 Orgány státní správy, zabývající se ochranou životního prostředí, si mohou na 

různých úrovních vybrat z poměrně široké palety možných institucionálních uspořádání, 

které zajistí realizaci jakéhokoliv environmentálního výdajového programu. K provedení  

tohoto úkolu mohou být vybrány a na smluvní bázi pověřeny jak soukromé, tak privátní 

agentury. Přitom výběr institucionálního uspořádání musí být přizpůsoben konkrétním 



potřebám daného výdajového programu. V souladu s těmito požadavky je možno zvolit 

některý z dále uvedených způsobů institucionálního uspořádání nebo jejich kombinaci: 

- odpovědností za přímý nákup zboží nebo služeb nebo za financování konkrétních 

projektů, včetně správy jejich rozpočtu, je možno pověřit některé oddělení v rámci 

existujících orgánů státní správy /na různých úrovních/, 

- v  rámci některého oddělení orgánu státní správy je k realizaci konkrétního vládního 

výdajového programu, včetně jeho rozpočtu,  možno založit projektovou 

implementační jednotku, 

- autonomní/decentralizovaná vládní agentura financovaná z rozpočtu je zakládána v 

případech, kdy je třeba oddělit dodávku služeb nebo administrativní úkoly od 

formování politiky, 

- specielní účelová fiskální jednotka,vybavena určitou nezávislostí, ale omezená v 

možnosti zdaňování /takto mohou být organizovány např. agentury povodí nebo 

agentury pro lesní hospodářství/, 

- veřejná zařízení, která mají kompetenci vybírat uživatelské poplatky a jsou 

odpovědné za rozvoj, údržbu a provoz kolektivní infrastruktury /zařízení odpovědná 

za městské odpadní vody, za sběr tuhého odpadu aj./, 

- rozpočtový fond s vlastní řídící strukturou a autonomními zdroji výnosů v rámci 

rozpočtu.Tyto fondy jsou založeny na úrovni státní správy a jsou strukturovány buď 

podle sektorů nebo regionů. V některých případech mohou být spolufinancovány 

transfery z centrálního rozpočtu. Do této kategorie patří Státní fond životního 

prostředí v ČR a obdobné fondy v jiných tranzitivních ekonomikách, 

- rozpočtový fond zřízený mimo orgány státní správy, s vlastním autonomním zdrojem 

příjmů. Tento fond může mít nezávislý právní statut, plány jeho výnosů a výdajů 

podléhají však podle rozpočtových pravidel ročnímu schvalování. Míra manažerské 

autonomie se liší podle jednotlivých zemí a může se pohybovat od specializovaného 

týmu sestaveného v rámci oddělení orgánu státní správy až k autonomní instituci.Patří 

sem několik fondů pro ochranu životního prostředí ve střední a východní Evropě i 

zemích bývalého SSSR, 

- mimorozpočtový fond spravovaný mimo orgány státní správy s vlastním autonomním 

zdrojem příjmů. Tyto fondy mají nezávislý právní statut. Program výnosů a výdajů 



nevyžaduje roční schvalování podle rozpočtových pravidel, může však být zařazen do 

centrálního rozpočtu ve formě přílohy. Způsob kontroly těchto mimorozpočtových 

fondů, stejně jako stupeň jejich manažérské autonomie se v jednotlivých zemích 

značně odlišuje. Do této kategorie patří např. Environmentální fond v Polsku, který se 

vyznačuje největší autonomií, 

- specielně účelový a vládou kontrolovaný fond, ať již revolvingový nebo ne:  i když jde 

o vládní fond, je založen zcela mimo orgány státní správy a je kapitalizován 

samostatnými jednorázovými rozpočtovými transfery. Do této kategorie patří např. 

bývalý Slovinský environmentální rozvojový fond, 

- nezávislý zprostředkovatel pro vládní výdajový program. Zprostředkovatel se 

smluvně zavazuje využít vládních zdrojů za podmínek, podrobně specifikovaných v 

dohodě s orgánem státní správy. Výdajové programy tohoto typu jsou obvykle 

financovány jednorázovými rozpočtovými transfery. Kontraktační povinnost může 

vzít na sebe též specielní účelová fiskální jednotka, autonomní agentura nebo 

autonomní fond. V roli zprostředkovatele mohou vystupovat  různé typy institucí. 

Státní subjekty /banky, fondy nebo agentury/ mohou být na smluvním základě 

pověřeny k využití grantů nebo měkkých půjček. Subjekty privátního sektoru /banky, 

leasingové společnosti nebo investiční fondy/ mohou na smluvním základě 

poskytovat specifické služby ve prospěch realizace vládního výdajového programu. 

Přitom rozsah služeb, poskytovaný privátním sektorem může být velmi široký, 

počínaje oceněním vybraných prvků projektu až k plnému finančnímu 

zprostředkování půjček a grantového financování /se spolufinancováním anebo bez 

něj/ nebo koncese pro zavedení projektu a zabezpečení jeho provozu, 

- vládní /nebo polovládní/ veřejné fondy založené ke správě a  řízení výdajových 

programů, spolufinancovaných  z externích půjček nebo grantů. Pokud jde o právní 

statut, může jít o svěřenský fond /trust fond/ , nadaci, asociaci nebo komerční „code“ 

společnost. Tyto fondy jsou obvykle financovány z centrálního rozpočtu nebo z 

konkrétních domácích zdrojů výnosů. Externí poskytovatelé finančních prostředků 

obvykle vyžadují značný stupeň manažérské autonomie a zřetelné oddělení od 

politické sféry. Do této kategorie patří např. polský a bulharský „debt-for 

environment swap funds“, 



- přímé úvěrové fondy, které slouží pro finanční zprostředkování a jsou založeny buď 

vládními donorskými organizacemi nebo mezinárodními finančními institucemi, jako 

je např. Světová banka. Jsou určeny pro financování komerčních nebo municipálních 

projektů menšího rozsahu, zaměřených obvykle na snížení znečištění. Jejich cílem je 

řešit problém nedostatku financí při přímém financování. Tyto úvěrové fondy jsou 

obvykle provozovány na bázi revolvingového úvěru, často pro předem určené období, 

které odpovídá např. skutečnému vyplácení finančních prostředků od mezinárodních 

finančních institucí. 

- „counterpart funds“, vytvořené prodejem komodit nebo služeb poskytovaných 

prostřednictvím oficielní pomoci. Jsou řízeny podle specifických pravidel s tím, že 

berou v úvahu požadavky donora. 

  

5. Hlavní dimenze „Správných postupů“ správy veřejných environmentálních 

výdajů 

 Správné postupy správy veřejných environmentálních výdajů vychází z již 

uvedených obecných základních principů zdravých veřejných financí, které přizpůsobuje 

specifickým potřebám financování sektoru ochrany životního prostředí.. Kvalita správy 

veřejných environmentálních výdajů je posuzována ve třech dimenzích. Jde o: 

- environmentální efektivnost, 

- fiskální disciplinu, 

- efektivnost správy /managementu/. 

Každá z těchto dimenzí je popsána pomocí pěti hlavních principů, k nimž jsou v 

checklistu přiřazeny správné postupy. 

Dimenze environmentální efektivnosti posuzuje výsledky dosažené na základě 

veřejných výdajových programů z hlediska dosažení cílů v ochraně životního prostředí. 

Správné postupy jsou přiřazeny následujícím principům: 

- doplňující charakter environmentálních výdajových programů a jejich konsistentnost 

s dalšími nástroji politiky životního prostředí. Tento princip vychází z požadavku aby 

veřejné fondy nesubstituovaly delší dobu nedostatečnou politiku životního prostředí a 

nebyly vynakládány na dosažení takových cílů v ochraně životního prostředí, které je 



možno dosáhnout zavedením administrativních opatření nebo vhodně zvolených 

ekonomických nástrojů,. 

- spolehlivý a správně definovaný programový rámec: ten vyžaduje existenci veřejně 

dostupného dokumentu s relevantními údaji o environmentálním výdajovém 

programu, především konkrétní, měřitelné, realistické a časově vázané cíle aj. 

- správné stanovení environmentálních efektů: environmentální efekty je nutno 

monitorovat po celou dobu projektového cyklu a po zavedení projektu, hlavním  

kriteriem pro posuzování a výběr projektů jsou environmentální indikátory, veškeré 

environmentální údaje spjaté s projektem musí být uloženy ve veřejně přístupné 

databázi, která umožní jeho ex-post verifikaci aj. 

- maximalizace environmentálních efektů z dostupných zdrojů: kvantitativní základnu 

pro hodnocení, třídění a výběr projektů tvoří indikátory nákladové efektivnosti a míra 

pomoci z veřejných zdrojů, kvantitativní informace o nákladové efektivnosti jsou 

periodicky zveřejňovány a jsou předmětem externího, nezávislého přezkoumání, 

- vliv dodatečných privátních a zahraničních financí pro ochranu životního prostředí: 

efekt privátních a zahraničních financí je formálním požadavkem pro poskytnutí 

veřejné podpory, je nutno dbát o to, aby veřejné fondy nenarušily hospodářskou 

soutěž na finančních trzích a nestaly se překážkou rozvoje privátních finančních 

institucí, je nutno předložit úplný finanční plán projektu. 

Druhá dimenze - fiskální disciplina - měří klíčové aspekty souladu 

environmentálních výdajových programů s principy zdravých veřejných financí. Správné 

postupy jsou přiřazeny k následujícím principům: 

- fiskální integrita výnosů: veškeré zdroje výnosů musí být jednoznačně specifikovány 

v legislativě, výnosy jsou zaznamenány do pokladního účtu ještě před tím než jsou 

alokovány do environmentálního výdajového programu, 

- minimalizace negativních dopadů vyčleněných prostředků na efektivnost:  vyčleněné 

výnosy jsou limitovány pouze pro určité časové období, pokud by tyto prostředky 

negativně dopadaly na efektivnost, k vyčlenění prostředků v rámci daného schématu 

nedojde, 

- vysoké standardy fiskální discipliny a transparentnost: realizace environmentálního 

výdajového programu nemůže vést k neplánovanému fiskálnímu deficitu, pro 



mimorozpočtové fondy je v rámci rozpočtu proveden odhad výnosů a výdajů, 

pravidelné provádění vnitřních a externích finančních auditů, zveřejňování zprávy s 

podrobnou klasifikací výdajů,  

- zodpovědnost a transparentnost: všechny subjekty zahrnuté do správy 

environmentálních výdajových programů jsou odpovědné v rámci jejich přesně 

vymezeného pole působnosti, veřejné fondy jsou chráněny proti korupci zejména 

cestou efektivní kontroly a rovnovážným zastoupením zájmových skupin v řídícím 

orgánu, 

- vybírání výnosů a veřejné zakázky oddělené od správy a řízení výdajů: eventuální 

vybírání výnosů provádí příslušné fiskální orgány, které jsou pod kontrolou finanční 

správy, pravidla pro veřejné zakázky platí pro všechny nabyvatele, kteří jsou 

spolufinancováni z veřejných zdrojů i když jsou privátním subjektem. 

Třetí dimenzí, podle níž se posuzuje kvalita správy veřejných environmentálních 

výdajů je efektivnost správy /managementu/ výdajových programů. Zkoumá do jaké 

míry jsou efektivně a profesionálně využívány finanční a lidské zdroje. Pro usnadnění 

analýzy tohoto typu jsou přiřazeny „správné postupy“k následujícím principům: 

- správné řízení:  výdajový program se realizuje na základě psaných a odsouhlasených 

pravidel, nikoliv na základě ad-hoc pokynů, termíny a podmínky financování jsou 

veřejně dostupné, politické zásahy do výběru projektů podléhají přísným pravidlům, 

- profesionální výkon správy: veškeré činnosti spjaté s environmentálním výdajovým 

programem musí vycházet z písemného mandátu, podloženého zákonem nebo 

smlouvou, agentura, implementující výdajový program je za svůj výkon objektivně 

odpovědná, pro výkon správy je využívána výkonnostní standarda ISO 9000, 

odpovědnost za správu environmentálního výdajového programu je oddělena od 

odpovědnosti řídících orgánů, pro správu vysoce specializovaných environmentálních 

výdajových programů je možno využít zaměstnanců vybraných manažery výhradně 

pro jejich řízení, 

- správné řízení projektového cyklu: postupy spojené s jednotlivými fázemi cyklu 

projektu jsou závazné pro všechny zúčastněné na jeho správě, žádosti o financování 

musí mít standardizovanou podobu, záznamy o kritériích výběru projektů a jejich 



hodnocení musí být veřejně dostupné, systém hodnocení projektů musí umožňovat 

komparaci srovnatelných projektů i jejich ex-post verifikaci, 

- férové a rovné vztahy s externími zájmovými skupinami: komunikační politika musí 

zabezpečit, aby všichni žadatelé měli stejný přístup k informacím o fondových 

příležitostech, mimozdrojové zajištění některých úkolů v rámci správy projektu je 

prováděno podle pravidel hospodářské soutěže, 

- efektivní správa finančních produktů a s nimi spojeného rizika: při realizaci projektu 

je možno využívat pouze finančních produktů povolených ve statutu, výběr 

finančních produktů by měl být proporcionální institucionální kapacitě, která spravuje 

s programem spojené riziko. 

 

Správné postupy vztažené k vymezeným principům v rámci každé ze tří dimenzí 

hodnocení kvality správy veřejných environmentálních výdajových programů jsou 

podrobně rozvedeny v následujících třech „checklistech“. Ty slouží pro hodnocení míry 

souladu správy veřejných environmentálních výdajů se „správnými postupy“.  

Na základě zhodnocení reálné situace je každému principu možno přiřadit : 

2 body – pokud jsou všechny doporučené postupy zavedeny,  

1 bod – jsou-li doporučené postupy zavedeny pouze částečně a  

0 bodů – není-li zaveden žádný z doporučených postupů.. 

Míra zavedení správných postupů se oceňuje ve stupnici „ano“, „ne“ nebo „zaveden 

částečně“.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že jakýkoliv výdajový program může dosáhnout 

maximálně 10 bodů v každé ze tří popsaných dimenzí. Pro visuální znázornění výsledků 

tohoto hodnocení je možno zkonstruovat jakýsi trojúhelník výsledků veřejného 

environmentálního výdajového programu, kdy vyneseme body dosažené v rámci každé 

dimenze na tři osy. Tak je možno srovnat potenciálně nejlepší výsledky se skutečnými 

výsledky a označit prostor pro další zlepšení. 

 Výše popsaný postup, včetně přesného výčtu správných postupů v jednotlivých 

checklistech, je natolik instruktivní a jednoduchý, že je snadno aplikovatelný i v 

podmínkách České republiky. Jeho zdárnou realizaci může zabezpečit tým odborníků, 

složený jak ze sféry veřejných financí, tak ze sféry ochrany životního prostředí. 



 
Checklist 1. Hodnocení environmentálních výdajových programů z hlediska environmentální  
efektivnosti 
Princip Správné postupy 
1. Doplňující charakter 
environmentálních 
výdajovch programů a 
jejich konsistentnost s 
dalšími nástroji politiky 
životního prostředí 

- Veřejné fondy nemohou soustavně nahrazovat nedostatečnou politiku 
životního prostředí, nemohou být vynakládány na dosažení cílů v ochraně 
životního prostředí, které mohou být dosaženy na základě 
administrativních a ekonomických nástrojů nebo eliminací 
environmentálně škodlivých podpor, 

- Veřejné fondy nemají být využívány pro environmentální projekty, které 
by byly stejně implementovány (tj. které mají vysokou riziku 
přizpůsobenou finanční sazbu a mohly by být financovány privátně) 

- Veřejné environmentální výdaje posilují ostatní nástroje politiky a jsou 
konsistentní s jejich stanovenými cíli, 

- pravidelné provozní náklady spojené s administrativou v ochraně 
životního prostředí a s činnostmi spojenými s prosazováním rozhodnutí v 
ochraně životního prostředí jsou financovány podle řádných 
rozpočtových pravidel. Mimorozpočtové nebo specializované výdajové 
programy se obvykle zaměřují na financování investic do fixního kapitálu 
nebo přesně definovaných neinvestičních projektů, které nespadají do 
regulerních povinností administrativy. Finanční pomoc ve vztahu k 
provozním nákladům nevládních subjektů je poskytována pouze ve 
výjimečných případech, na přísně limitované období, během kterého se 
míra pomoci snižuje, 

- environmentální přidanou hodnotu veřejných výdajů periodicky posuzují 
externí auditoři, podle stanovených pravidel se veřejné fondy postupně 
vyřazují v závislosti na splnění své úlohy. 

2. spolehlivý a správně 
definovaný programový 
rámec 

- veřejné prostředky jsou vydávány v rámci psaného, veřejně dostupného 
výdajového programového dokumentu, schváleného příslušnými orgány, 

- výdajové programy musí obsahovat konkrétní, měřitelné, odsouhlasené, 
realistické a časově vázané cíle, oprávněné příjemce, specifikované 
finanční potřeby, oprávněné typy projektů a stanovené pravidla v 
písemné formě, která směrují finanční rozhodnutí k dosažení cílů při 
nejnižších nákladech, 

- výdajový program je součástí širšího environmentálního programu nebo 
politiky, která stanovuje priority a byla zpracována na základě 
participačního politického procesu, 

- programy environmentálních výdajů podporují udržitelný rozvoj, do 
veřejných environmentálních výdajových programů jsou odpovídajícím 
způsobem integrovány širší ekonomické a sociální cíle, stejně jako cíle ve 
snížení chudoby , aniž by byla přitom narušena jejich environmentální 
efektivnost. 

3. Správné zvážení 
environmentálních efektů 

- Při vyžadování kvantitativních a kvalitativních informací o 
environmentálních efektech projektů je nezbytné využívat standardní 
aplikační formy. Je nutno verifikovat přesnost a spolehlivost získaných 
informací, 

- Indikátory environmentálních efektů musí být jednoznačné a jsou 
využívány jako hlavní kriterium při posuzování a výběru projektů, 

- Environmentální efekty jsou monitorovány po celou dobu projektového 
cyklu a po jeho implementaci, environmentální údaje na úrovni projektu 
jsou  uloženy ve veřejně přístupné databázi, která umožňuje ex-post 
verifikaci a analýzu, 

- Pokud projekt nedosáhne predikovaných efektů, které byly stanoveny ve 
formuláří žádosti nebo ve finanční smlouvě, jsou prosazovány efektivní 
smluvní sankce ve vztahu k příjemci podle míry jeho zavinění, 



- Významné agregované informace o dosažených environmentálních 
efektech jsou periodicky zveřejňovány orgánem státní správy, 
publikovány, přezkoumány externími auditory a použity jako  indikátor 
výkonu /”performance indicator”/, 

 
4. Maximalizace 
environmentálního efektu 
z dostupných fondů 

- Od žadatelů jsou požadovány kvantitativní informace o nákladech na 
celou životnost projektu (investiční, provozní, náklady na údržbu ) a to v 
standardní předepsané podobě a jejich verifikace, údaje o nákladech na 
projekt jsou sledovány a uloženy v takové databázi, která umožňuje 
jednoznačnou ex-post verifikaci a analýzu, 

- Kriteria pro výběr projektu zabezpečí, že na základě omezených 
veřejných fondů bude dosaženo největšího environmentálního efektu. 
Indikátory nákladové efektivnosti  (“unit lifetime cost” dosažených 
environmetnálních efektů ) a míra pomoci z veřejných fondů bude tvořit 
kvantitativní základnu pro ocenění, třídění a výběr projektů, 

- Kvantitativní informace o nákladové efektivnosti jsou příslušným 
orgánem státní správy periodicky zveřejňovány a publikovány a jsou 
předmětem periodického externího, nezávislého přezkoumání. Nákladová 
efektivnost je klíčovým indikátorem výkonu. 

5.vliv dodatečných 
privátních a zahraničních 
financí na životní 
prostředí.  

- Veřejné fondy pokývají méne než 100% nákladů projektu, požadovaným 
principem je spolufinancování z jiných zdrojů nebo žadatelem, 

- Efekt privátních a zahraničních financí je formálním požadavkem a 
indikátorem výkonu, 

- Veřejné fondy nesmí narušit hospodářskou soutěž na finančních trzích a 
nesmí být překážkou rozvoje privátních finančních institucí. Finanční 
produkty, využívané v environmentálních výdajových programech 
nesoutěží s finančními produkty nabízenými privátními finančními 
institucemi, 

- Je vyžadován úplný finanční plán projektu, závazky financování z 
ostatních zdrojů musí být předmětem verifikace. Nesmí dojít k vyplácení 
žádných částek do doby než bude adekvátně zabezpečeno celkové 
financování projektu. 

 
 



 
Checklist 2. Hodnocení environmentálních výdajových programů z hlediska finanční kázně   
  
Princip Správné postupy 
1. Fiskální integrita 
výnosů 

- všechny zdroje výnosů jsou jasně specifikovány v legislativě, 
- pokud výnosy kontrolované v rámci programu pochází přímo nebo 

nepřímo z povinných transferových plateb (daně, poplatky, pokuty), je s 
nimi zacházeno jako s veřejnými fondy podle zákonů o veřejných 
financích, veřejných zakázkách a státní pomoci. Tyto peníze podléhají 
obvyklé fiskální disciplině v celém sektoru veřejných financí, dokonce i 
tehdy, jsou-li mimorozpočtové, 

- výnosy jsou zaznamenány do pokladního účtu ještě před tím než jsou 
alokovány do environmentálního výdajového programu, 

- přijímají se výnosy pouze v hotovosti. 
2. Minimalizace 
negativních dopadů 
vyčleněných prostředků 
na efektivnost 

- vyčleněné výnosy jsou limitovány pouze na specifické časové období. Je 
nutno zavést efektivní opatření, která zamezí vytváření zájmových skupin 
a která zajistí, že veřejné výdajové programy budou trvat pouze po 
období, v němž přinášejí přidanou hodnotu, 

- k vyčlenění prostředků v rámci určeného schématu (tj. sub-fondy v rámci 
vyčleněných environmentálních fondů) nedojde, pokud negativně 
dopadají na efektivnost. Pokud je to nevyhnutelné (např. z politických 
důvodů) jsou zavedeny bezpečnostní opatření, která zabrání neefektivní 
alokaci zdrojů a uplatňování nesprávných stimulů, 

3. Vysoké standardy 
fiskální discipliny a 
transparentnost 

- Zavedení environmentálních výdajových programů nemůže vést k 
neplánovanému fiskálnímu deficitu. Konkrétně, případné a implicitní 
záruky (např. garance na půjčky) se neuskuteční bez explicitního, 
předběžného schválení příslušným finančním orgánem. Jsou 
zpracovávány střednědobé finanční předpovědi, včetně případných a 
implicitních záruk všech organizací,a ty jsou přiznávány ve finančních 
výkazech, 

- Pro všechny mimorozpočtové fondy a vládou kontrolované činnosti je 
zpracován ve státním (nebo sub-národním) rozpočtu odhad výnosů a 
korespondujících výdajů, alespoň jako příloha tohoto dokumentu. 
Výkazy o dluzích a případných zárukách, zejména pro všechny 
mimorozpočtové environmentální instituce, jsou presentovány spolu s 
rozpočtem ministerstva životního prostředí a předány ministerstvu 
financí, 

- Pravidelně je nutno provádět mandatorní vnitřní a externí nezávislé 
finanční audity, 

- Pravidelně se provádí a zveřejňují ex-post zprávy, spolu s transparentním 
klasifikačním systémem výdajů,  

4. Zodpovědnost a 
transparentnost 

- Všechny subjekty zahrnuté do řízení výdajových programů jsou za svá 
rozhodnutí zodpovědné vládě, parlamentu a veřejnosti v rámci jejich 
přesně vymezeného pole působnosti, na základě platných právních 
ustanovení, která zajišťují transparentnost a zveřejňování relevantních 
informací, 

- Veřejné fondy jsou chráněny proti korupci a defraudaci zejména cestou 
efektivní kontroly a rovnovážným zastoupením zájmových skupin v 
řídícím orgánu. Jakékoliv potenciální konflikty zájmů jsou eliminovány, 

- Pravidelně jsou zpracovávány a zveřejňovány ex-post zprávy o výkonu a 
dosažených výsledcích (na základě specifických výkonových kriterií), 

5. Vybírání výnosů a 
veřejné zakázky oddělené 
od správy výdajů 

- Specielní činnosti k zavádění environmentálních výdajových programů se 
musí primárně zaměřit na program a řízení projektového cyklu a na 
financování projektu, nikoliv na vybírání výnosů nebo přímé zakázky v 
oblasti zařízení či konstrukčních služeb jménem vlády. Tyto úkoly 
zajišťují odpovídající vládní agentury, 



- vybírání výnosů z fiskálních nebo quasi-fiskálních nástrojů je prováděno 
odpovídajícími fiskálními orgány, které jsou pod kontrolou  finanční 
správy, 

- národní nebo mezinárodní pravidla pro veřejné zakázky jsou aplikovány 
na všechny nabyvatele, kteří jsou spolufinancovány z veřejných zdrojů i 
když jsou privátním subjektem. 

 
Checklist 3. Hodnocení environmentálních výdajových programů z hlediska efektivnosti  řízení  
 
Princip 
 
1. Správné řízení 

Správné postupy 
 
- výdajový program je řízen jasnými, psanými a odsouhlasenými pravidly, 

nikoliv ad-hoc pokyny, 
- termíny a podmínky financování, rozhodovací a administrativní postupy, 

stejně jako vnitřní politika a principy pro výběr a hodnocení projektů 
existují v písemné podobě a jsou veřejně dostupné, 

- řídící orgány environmentálních výdajových programů representují 
klíčovou zájmovou skupinu s odpovídající kontrolní pravomocí a musí v 
něm být rovnovážně zastoupeny různé zájmové skupiny, ne-
environmentální organizace, zástupci parlamentu a nevládních 
organizací, 

- řídící orgány jsou odpovědné za programování, stanovení priorit, 
stanovení pravidel, za hodnocení výkonu, supervisi a kontrolu.Politický 
proces je omezen na programování a supervizi. Politické zásahy do 
výběru konkrétních projektů pro financování a příjemců je omezen a 
řízen přísnými pravidly, 

2. Profesionální výkon 
správy 

- odpovědnost za každodenní řízení a zavádění environmentálního 
výdajového programu je zřetelně oddělena od odpovědnosti řídících 
orgánů a jasně definována ve statutu a operačních dokumentech, 

- veškeré činnosti k implementaci programu musí vycházet z písemného  
mandátu, podloženého smlouvou nebo zákonem. Implementující agentura 
je profesionální exekutivní řídící orgán s vymezeným stupněm operační 
autonomie, za svůj výkon je objektivně odpovědná. Její odpovědnost je 
zaměřena na řízení cyklu projektu a zejména na nestranné a nezaujaté 
hodnocení a výběr projektu., 

- výkonní manažeři jsou odpov�dní za výkon a nejsou posuzováni podle 
stranické příslušnosti. Při řízení výkonu jsou využívány indikátory 
výkonu, písemně stanovené řídícím orgánem. Výkonostní standardou je 
pro výkonné manažery mezinárodní systém kvality managementu - jako 
je ISO 9000 . 

- agentury, které zavádí vysoce specializované environmentální  výdajové 
programy využívají zaměstnanců určených výhradně pro jejich řízení, 
kteří jsou vybíráni výkonnými manažery, 

- odbornost zaměstnanců musí odpovídat technickým požadavkům daného 
výdajového programu. Nábor a odměňování manažérů a zaměstnanců je 
závislá výhradně na jejich schopnostech. Je nutno vytvořit předpoklady 
pro získání a udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků a přispívat k 
integritě a plnění závazků.  

3. Správné řízení 
projektového cyklu 

- na cyklus projektu se vztahují srozumitelné, transparentní a psané 
postupy, které jsou konsistentní a veřejně dostupné, zejména všem 
potenciálním příjemcům, manuál pro cyklus projektu je závazný pro 
všechny zaměstnance a je v praxi využíván, 

- identifikace projektu musí být  proaktivní a vyplývat z programu 
environmentálních výdajů, založeného řídícím orgánem, z realistické 
analýzy tržních trendů  a poptávky po financování environmentálního 
sektoru, 



- žádosti o financování jsou přijímány pouze ve standardizované podobě,  
přizpůsobené různým typům projektů, která je doplněna jasnými a 
uživatelsky přátelskými pokyny Formuláře žádostí musí být snadno 
dostupné všem potenciálním žadatelům, nejlépe v elektronické podobě. 

- Hodnocení projektů, výběr kriterií a postupů musí být objektivní, 
transparentní a jednoznačné. Rozhodnutí založené na volném uvážení, 
resp. subjektivní prvky při ocenění a výběru projektů, musí dodržovat 
explicitní postupy v psané podobě. Záznamy o nich musí být  veřejně 
dostupné, 

- Systémy ocenění a další postupy jsou přizpůsobeny velikosti a 
komplexnosti různých typů projektů. Pro velké investiční projekty jsou 
využívány dvoustupňové hodnotící postupy (první stupeň- screening ve 
vztahu k oprávněným kriteriím,druhý stupeň – řazení oprávněných 
projektů), 

- Hodnotící systém by měl být relativně jednoduchý, měl by být založen na  
vhodných neosobních pravidlech a umožňovat komparaci srovnatelných 
projektů jak vůči sobě navzájem, tak vzhledem k standardu.Hodnotící 
systém by měl rovněž umožňovat ex-post verifikaci vybraných projektů, 
včetně označení osobní odpovědnosti za důležitá hodnocení a rozhodnutí. 
Hodnotící zprávy by měly být jasné, jednoznačné a veřejně dostupné.  

4.Férové a rovné vztahy s 
externími zájmovými 
skupinami 

- Vztahy s externími zájmovými skupinami (příjemci, zprostředkovatelé, 
konsultanti) by měly být transparentní a přímočaré. Komunikační politika 
by měla zabezpečit , aby všichni žadatelé měly stejný přístup k 
informacím o fondových příležitostech a stejnou možnost, aby jejich 
projekty byly po věcné stránce posouzeny, 

- Mimozdrojové zajištění některých úkolů v rámci řízení cyklu projektu je 
prováděno na základě pravidel volné hospodářské soutěže bez nesprávně 
zaměřených stimulů, je přitom nutno předcházet střetu zájmů  (např. 
stejný konsultant nemůže připravovat projekt a také jej hodnotit ). 

 
5. Efektivní správa 
finančních produktů a s 
nimi spojeného rizika 

- V rámci implementační činnosti je možno využívat pouze finančních 
produktů povolených ve statutu a schválených řídícím orgánem, 

- Komplexnost operací a výběr finančních produktů musí být 
proporcionální institucionální kapacitě, která řídí spojené riziko. Typický 
příklad: granty představují první volbu, protože jsou transparentní a tržně 
komformní formou podpory, 

- Granty jsou zaměřeny a rozdělovány způsobem, který maximalizuje 
podněty pro časově a nákladově efektivní implementaci individuálních 
projektů a celého portfolia implementační činnosti. Granty by měly 
minimalizovat šance žadatele zneužít veřejné finance, 

- V souladu s růstem “vnitřní” kapacity řídit finanční riziko, jsou 
zvažovány další finanční produkty, které zvyšují riziko, např. podpora 
úroků, půjčky prostřednictvím zprostředkovatelů, přímé půjčky, leasing a 
garance za půjčky. Dříve než je nový finanční produkt aplikován, je 
kontrolována jeho průchodnost na základě postupů k ocenění rizika, 
potřeb trhu a produkt je podpořen finančním plánem. 

-  
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Analýza postupů Světové banky při hodnocení efektivnosti veřejných 

výdajových programů (se zaměřením na oblast životního prostředí)  

 

Markéta Šumpíková 

 

Světová banka (dále jen Banka) vnímá problematiku hodnocení efektivnosti svých 

činností jako velmi důležitou a věnuje jí – zvláště v posledních letech – rostoucí pozornost. Za 

posledních 30 let vyvinula Banka relativně propracovaný systém hodnocení svých činností. 

Podle dvou nezávislých studií sponzorovaných hodnotícími sekcemi regionálních 

rozvojových bank je systém hodnocení Banky – nástroje a přístupy – považován za nejlepší 

způsob (best practice) v rámci rozvojových bank. 

V této studii je první část věnována významu životního prostředí v programech a 

projektech Banky jako hlavní argument pro hlubší analýzu metodiky hodnocení efektivnosti 

jejích činností.1 V druhé – podstatně větší části se soustředíme na metody hodnocení 

efektivnosti používané Bankou na úrovni programů, projektů a implementační struktury. 

Banka pro účely dosažení svých cílů používá různé nástroje, které mají charakter 

veřejných výdajových programů. Konkrétně jde o půjčky, granty/globální programy, národní 

programy, dále ekonomické/sektorové analýzy a poradenství svěřenecké fondy sektorové 

strategie.  

 

1. Přístup Banky k životnímu prostředí 
V souvislosti s celosvětovou otázkou, zda je ekonomický rozvoj kompatibilní 

s ochranou životního prostředí, začala koncem osmdesátých let otázka životního prostředí 

nabývat na mezinárodní aktuálnosti. Investoři požadovali po Bance zrychlení podpory 

udržitelného rozvoje s větším důrazem na životní prostředí prostřednictvím zvyšování půjček, 

větším důrazem na životní prostředí v programech pro jednotlivé státy a v politických 

dialozích a větší podporu globálních a regionálních iniciativ v oblasti životního prostředí. 

Od roku 1987 Banka enormně zvýšila úroveň a rozsah aktivit v oblasti životního 

prostředí, vytvořila Odbor životního prostředí (Environment Department), výrazně zvýšila 

                                                 
1 Zde bych chtěla upozornit, že je třeba rozlišovat mezi programem a projektem. Vzájemný vztah mezi nimi je 
takový, že program je zpravidla naplňován realizací řady projektů. Banka i OED provádějí evaluace programů i 
projektů. Některé praktiky pro hodnocení programů jsou podobné a uplatnitelné i na úrovni projektů. Obecně 
platí, že evaluace a monitoring je důležitá u programů i projektů. 
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počet jeho pracovníků (nyní 250), zavedla politiku ochrany životního prostředí a spustila 

program úvěrů na životní prostředí. Účast Banky na konferenci o životním prostředí a rozvoji 

pořádanou OSN v Rio de Janeiru a Zpráva o světovém rozvoji (obě v roce 1992) demonstrují 

zapojení Banky do řešení otázek životního prostředí a vedly k rozšíření aktivit v oblasti ŽP. 

Mnohým vládám Banka pomohla vytvořit ministerstva ŽP a zavést regulace vyžadující 

environmentální daně. Zrealizovala celkem 140 projektů v oblasti ŽP a zhruba 1200 projektů 

podrobila přezkumu z hlediska jejich dopadů na ŽP (údaje do zimy 2002).  

OED (Operations Evaluation Department, více viz níže) například ve své materiálu 

Précis (OED, 2000) hodnotil činnost Banky ve čtyřech širokých oblastech aktivit na poli ŽP: 

1. provádění dohledu: pomáhá členským státům stanovit strategické priority, vytvořit 

instituce a implementovat programy k podpoře udržitelného rozvoje s ohledem na ŽP, 

2. mainstreaming:  integruje hledisko ŽP do operací Banky a pomáhá členským státům 

vytvářet pozitivní vztahy mezi snižováním chudoby, ekonomickou efektivností a 

ochranou ŽP, 

3. bezpečnost: usiluje o to, aby se případné nepříznivé dopady jejích akcí na ŽP 

minimalizovaly, 

4. globální výzvy: propaguje a vytváří partnerství na podporu nadnárodních a globálních 

otázek ŽP. 

 
Provádění dohledu 

Po konferenci v Riu přistoupila Banka na nátlak zástupců International Development 

Organization k vytvoření národních akčních plánů pro životní prostředí (NEAP) ve státech, 

kterým poskytuje půjčky. Do konce roku 2000 bylo ukončeno 92 NEAPů (různých kvalit). 

V rámci Banky však pouze polovina ze zkoumaných strategických pomocí jednotlivým 

zemím (ze vzorku z let 1992-99) dostatečně rozpracovala otázky ŽP jako průřezové všemi 

sektory.  

Výrazný posun byl zaznamenán v takových případech, kdy zaměstnanci Banky a 

linioví manageři měli proaktivní přístup k ŽP, a kde si příslušné státy uvědomují jeho 

důležitost. Tak rozdílné státy jako Čína, Costa Rica, Mosambik a Polsko prokázaly, kolik lze 

udělat v otázce návrhu, zlepšení a aplikace politiky ŽP. Uspokojivé výsledky byly dosaženy 

v podrozvinutých i středně rozvinutých zemích. Priorita, kterou Banka přikládá ŽP ve svých 

vlastních cílích, strategiích a programech je stejně důležitým signálem členským zemím, jako 

rozsah finanční pomoci, kterou nabízí.  
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Půjčky na ŽP a mainstreaming  
Mainstreaming (začlenění do hlavního proudu) znamená zahrnutí problematiky ŽP do 

všech prováděných činností a operací a pomáhá členským státům vytvářet pozitivní vztahy 

mezi snižováním chudoby, ekonomickou efektivností a ochranou ŽP. 

Objem přímých půjček na ŽP vzrostl z  564 mil. USD v roce 1993 (7 projektů) na 

1.072 mil. USD v roce 1996 (15 projektů) a v roce 2000 poklesl na 514 mil. USD (13 

projektů). Některé environmentální  projekty a programy Banky posloužily jako modely 

úspěšného přímého úvěrování a začlenění ŽP do jiných operací – například Loess Plateau 

Watershed Rehabiliation a Sustainable Coastal Resources Development projekty v Číně, Uttar 

Pradesh Sodic Lands Reclamation projekt v Indii, projekt na průmyslové znečištění 

v Bulharsku, projekt Arid Lands Resource Manaement v Keni, projekty na centrální vytápění 

v Polsku a projekty na znečištění ovzduší v Mexiku. Výsledné efekty programů z oblasti ŽP 

jsou však dosud nejisté z důvodu velkých snah v jiných zemích zavést výrazné a nutné 

reformy v přístupu k ŽP. 

Jedním z cílů začleňování ŽP do všech hlavních činností je integrace 

environmentálního hlediska do implementace a realizace všech projektů. Tento způsob bude 

ve srovnání s přímým úvěrování mnohem náročnější na uvádění do praxe a na monitorování, 

očekávají se však od něj mnohem větší přínosy. V minulosti měla sektorová orientace Banky 

za následek složitější zapojování pracovníků z oblasti ŽP do projektů z jiných sektorů a 

zohledňování dopadů na ŽP. Nová strategie v oblasti ŽP podporuje takové iniciativy, které by 

měly tyto nedostatky odstranit. 

Integrace životního prostředí jako horizontálního tématu 
Zainteresované subjekty nahlížejí na ŽP – a strategické formulace Banky je tak 

popisují – jako na téma, které prostupuje, ovlivňuje a je ovlivňováno všemi sektory. Procesně 

a ve formální struktuře Banky je na ŽP nahlíženo jako na samostatný sektor, spíš než aby se 

automaticky integrovalo do rozvojové strategie, přestože v některých případech – Vietnam a 

Panama – je uplatňován širší přístup. To, že je s ŽP nakládáno spíše jako se sektorem než jako 

s průřezovou prioritou, často staví otázku ŽP do konkurence s jinými sektory v boji o finanční 

prostředky v jednotlivých zemích. Tato konkurenční struktura znesnadňuje subjektům 

působících na poli ŽP vytvářet konstruktivní partnerství a zahrnout ŽP mezi hlavní cíle 

projektů. Důležitým cílem mainstreamingu je zohlednit environmentální zájmy v návrhu a 

implementaci projektů – například při rozhodování o dopravních strategiích, energetických 

zdrojích a rozvoji lesnictví. Například zpráva OED o 30 infrastrukturních projektech nalezla 

ve vzorku celkem 6 energetických projektů, které měly pozitivní dopady na ŽP – zvýšená 
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dodávka energetických zdrojů ze zdrojů příznivějších k ŽP, či zlepšená energetická 

efektivnost. Projekt na stavbu dálnice v Brazílii pomohl zřídit oddělení ŽP na odboru státních 

cest. Na Kypru vedl projekt pobřežní kanalizace ke zvýšení cen za vodné a stočné, což 

podporuje hospodárnější nakládání s vodou a podpořilo inovativní přístupy v používání 

přečištěné odpadní vody k zavlažování „zelených“ ploch, čímž zbylo více čisté vody pro 

obyvatele. 

 

Ochrana a dopady (odhady dopadů) na ŽP (Environmental Assessments = EA) 
Banka se snažila zohlednit negativní dopady svých akcí na životní prostředí pomocí 

zavedení hodnocení dopadů na ŽP (EA) a příslušných zabezpečovacích politik, které by měly 

negativní dopady eliminovat nebo snížit na minimum. Zpráva OED uvádí, že ochranná 

opatření Banky jsou obecně dostatečná, zatímco zavedení EA mělo účinnost různou. Odhady 

dopadů na ŽP nejsou v projektovém cyklu často včas identifikovány, aby měly větší vliv na 

design projektu. Quality Assurance Group zjistila, že u projektů s významnými požadavky na 

tlumení dopadů na životní prostředí byla u dvaceti procent případů zmírňující opatření 

nedostatečná. Někteří klienti a projektoví manageři vidí opatření na zmírnění dopadů na ŽP 

jako dodatečné náklady a zátěž, která znesnadňuje realizaci projektu.  

                
2. Hodnocení efektivnosti činností Banky 

 

Monitoring a evaluace jsou činnosti, které jsou zpravidla brané jako tandem, ale 

existují v nich rozdíly. Monitoring je průběžné hodnocení implementace projektu (nebo 

programu). Posuzuje se, zda je realizace projektu v souladu s dohodnutými plány a 

harmonogramy, a jak se vstupy, infrastruktura a poskytnuté služby využívají konečnými 

příjemci. Monitoring poskytuje manažerům a všem zúčastněným stranám průběžnou zpětnou 

vazbu o implementaci projektu. Identifikuje skutečné a potenciální úspěchy a problémy tak, 

aby v ideálním případě bylo možné provést případná přizpůsobení v čase a v jednotlivých 

projektových činnostech. Tím monitoring usnadňuje manažerské rozhodování a určuje, jaké 

vhodné činnosti a procesy by měly proběhnout, aby se dosáhlo vytyčených cílů.  

Evaluace nám sdělí, do jaké míry jsou vytyčené cíle splněny, a ukazuje, jaké to jsou 

výsledky. Je to periodické hodnocení relevance projektu, účinnosti, efektivnosti a dopadů (jak 

očekávaných tak neočekávaných) ve vztahu k vytyčeným cílům. Evaluaci používá Banka pro 

měření dosažení cílů ve vztahu k cílům institucionálních politik, programových cílů Banky a 

cílů stanovených pro konkrétní operaci. Evaluace je nastavena tak, že poskytuje objektivní 
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základnu pro hodnocení výkonnosti politik, programů, projektů a procesů. Současně slouží 

jako nástroj zvyšování odpovědnosti všech zúčastněných stran za dosahování záměrů Banky a 

vede ke zlepšení politik, programů a projektů tím, že identifikuje a šíří poučení (lessons 

learned) ze získaných zkušeností a umožňuje vyvozovat doporučení pro další postup.  

Monitoring a evaluace sestávají z pěti komponent: 

1. Jasné stanovení měřitelných cílů projektu a jeho jednotlivých částí (etap), pro které lze 

stanovit měřitelné ukazatele. 

2. Sestavení strukturovaného seznamu ukazatelů pokrývajících výstupy v podobě statků 

a služeb generovaných projektem a jejich dopad na uživatele výsledků projektu. 

3. Provedení opatření pro zajištění sběru dat a zpracování zpráv o projektu, čímž se myslí 

to, že zvolené ukazatele musí být kompatibilní s existujícími statistikami a dostupné 

při vynaložení rozumně vysokých nákladů.  

4. Zajištění takového institucionálního uspořádání v zemi (regionu), které umožní 

získávat data, analyzovat je a poskytovat je ve formě zpráv a současně zajistí možnost 

vytvoření stabilních monitorovacích a evaluačních kapacit za účelem udržitelnosti 

těchto aktivit v zemi (regionu). 

5. Formulace návrhů na způsoby, jakými se mohou zjištění vyplývající z monitoringu a 

evaluací inkorporovat zpět do rozhodovacích procesů. 

Evaluace v Bance se provádí po dvou liniích: 1) interní hodnocení prováděné útvarem 

Banky odpovědným za konkrétní program a aktivity, 2) nezávislé hodnocení úsekem evaluace 

operací (Operations Evaluation Department, OED). Tento systém společně s provázaností na 

systém organizovaného vzdělávání, využívání externích expertů a spoluzodpovědnost všech 

zúčastněných stran vytváří právě ten systém hodnocený jako „best practice“ mezi 

rozvojovými organizacemi. 

Interní i externí evaluace se řídí těmito principy: 

1. Použitelnost – aby byla evaluace použitelná pro rozhodovací procesy, musí osoby 

s rozhodovací kompetencí vnímat její výsledky jako použitelné, včasné a týkající se 

právě řešeného problému. Pro zajištění praktického pohledu na věc se evaluace 

zúčastňují manažeři projektu, dlužníci (jde-li o půjčku od Banky) nebo nositelé 

projektu, zástupci spolufinancujících institucí, uživatelé výsledků akce. 

2. Důvěryhodnost – aby byli manažeři a ostatní zúčastnění ochotni přijmout evaluaci a 

poučit se z jejích závěrů, musí ji vnímat jako objektivní, přísnou a nestrannou. 
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Důvěryhodnost evaluace závisí na profesionální kvalitě realizačního týmu, přísnosti 

metod a včasném šíření jejích závěrů. 

3. Transparentnost – všechny evaluační zprávy jsou postupovány členům vedení Banky 

a všem zaměstnancům. Samotný evaluační proces (včetně interní evaluace) je 

podroben každoročně nezávislému hodnocení ze strany Výboru pro rozvojovou 

efektivnost (Committee on Development Effectiveness, CODE), který je součástí 

vedení Banky.  

Evaluace prováděná OED musí splňovat ještě jeden princip navíc, a to je nezávislost 

na liniovém managementu ve všech fázích procesu implementace, tj. včetně plánování 

pracovních programů, formulací výzev k podávání projektů (terms of reference), obsazení 

pracovního evaluačního týmu a jednoznačnosti zpráv.  

Pro interní monitoring a evaluaci v rámci Banky je vytvořena celá struktura útvarů 

Banky, které se účastní těchto procesů na jednotlivých úrovních bankovních operací 

(projekty, ekonomické a sektorové analýzy, sektorové/tématické operace, podporované 

země). Podrobnější přehled poskytuje následující tabulka.  

Tabulka 1 Role a mandáty v rámci monitoringu a evaluace v Bance 

Podávání zpráv prezidentovi Podávání zpráv Radě  
Bankovní operace Interní monitoring a evaluace 

prováděná managementem 
Nezávislé hodnocení (OED) 

Projekty Útvar zajišťování kvality a 
souladu (Quality Assurance 
and Compliance Unit, 
QACU)** 
Skupina pro zajišťování 
kvality (Quality Assurance 
Group, QAG) – regionální 
týmy pro zajištění kvality* 

OED (dokumenty Celkové 
hodnocení (Evaluation 
Summary, ES) a Hodnocení 
přínosů projektu (Project 
Performance Assessment 
Report, PPAR)) 

Ekonomické a sektorové 
analýzy 

QAG – regionální týmy pro 
zajištění kvality* 
Síť služebních útvarů pro 
provádění operací Banky a 
služeb pro podporované 
země (Operation Policy and 
Country Services, OPCS)*** 

OED (dokumenty Hodnocení 
pomoci v zemi (Country 
Assistance Evaluation, CAE)  
a hodnocení podle 
sektorů/témat 

Sektorové/tématické operace Navrhuje se účast QAG 
Síťové a sektorové 
základny* 

OED (hodnocení podle 
sektorů/témat a zprávy o 
implementačním procesu 
v jednotlivých sektorech) 
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Podporované země Regionální kontaktní 
kanceláře* 
Síťové a sektorové 
základny* 
Síť OPCS (viz výše) 

OED (dokumenty Přehled 
hodnocení podporované 
země (Country Evaluation 
Summary, CES), a  
Hodnocení pomoci v zemi 
(Country Assistance 
Evaluation, CAE) 

Externí námitky a protesty Inspekční panel  
* podávají zprávy prezidentovi prostřednictvím náměstků (víceprezidentů) 
** QACU zajišťuje soulad záruk za projekt na vstupu a v průběhu kontroly (supervize) 
*** OPCS provádí horizontální hodnocení (tj. průřezové přes jednotlivé sektory či 
země/regiony) na všech úrovních činností Banky 
Zdroj: AROE, 2003, str. 37  
 

V oblasti monitoringu je podle Annual Report on Operations Evaluation (AROE) 

z roku 2003 třeba zajistit stanovení jasných a realistických výstupů a vyvinout ukazatele, 

které bude možné monitorovat, dále zajistit vhodná výchozí data a využívat metody 

benchmarkingu projektů a jejich výstupů. Dále je důležité posílit rámec pro monitoring a 

podávání zpráv (reporting) o implementačním postupu a jejich srovnávání s vytyčenými cíli. 

Zajištění kvalitních procesů v Bance vyžaduje zaměřit se více na výstupy projektů, jejich 

hodnotitelnost v podobě ukazatelů, které budou navíc srovnatelné mezi jednotlivými projekty. 

Management Banky má poměrně dobře vybudovaný rámec monitoringu svých projektů, ale 

pokulhává stanovování jasných výstupů a podpora sledovatelných ukazatelů. Výroční zpráva 

zdůrazňuje nutnost zahrnout tuto problematiku do všech úrovní projektového a programového 

cyklu tak, aby strategie a cíle Banky, strategie podporovaných zemí, zprávy o pokroku 

v rozvoji apod. byly všechny porovnatelné a bylo z nich možné změřit efektivnost 

vynakládaných prostředků. Nejslabší úroveň monitoringu je u grantů a globálních programů, 

svěřeneckých fondů (trust funds), sektorových strategií a iniciativ šíření znalostí a zkušeností. 

Určité kroky k nápravě byly podniknuty v oblasti svěřeneckých fondů a globálních programů, 

ale na hodnocení účinnosti těchto kroků je ještě brzy. 

V oblasti evaluací lze konstatovat, že rámec pro interní i externí (prostřednictvím 

OED) evaluace je nejvíce propracovaný na úrovni projektů. Na úrovni jednotlivých 

podporovaných zemí jsou evaluační kapacity OED (pro zpracování hodnocení o účinnosti 

pomoci v dané zemi, Country Assistance Evaluation) také poměrně dobře vytvořeny. Existují 

určité mezery v interní hodnotitelské kapacitě jednotlivých zemí (zde už se to částečně řeší 

v rámci zavedení tzv. CAS Completion Report (Country Assistance Strategy, CAS), což je 

zpráva o stavu plnění strategie pomoci Banky dané zemi), jakož i v kapacitě interních i 
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externích evaluací v oblasti sektorových strategií, u operací Banky, které nejsou úvěrového 

charakteru (non-lending), svěřeneckých fondů a také v podobě šíření znalostí a zkušeností. 

Podobně je na tom oblast interní evaluace grantů a globálních programů, ačkoliv tam již byly 

podniknuty určité kroky k nápravě, ale jejich efekt se zatím hodnotit nedá. Posílení vyžaduje 

zejména nezávislé hodnocení sektorových strategií a globálních programů. 

Interní hodnocení managementu Banky by mělo do budoucna spočívat především v 

rozpracování tzv. Výroční zprávy o výkonnosti portfolia (Annual Report of Portfolio 

Performance) do Přehledu o operativní výkonnosti a výsledcích (Operational Performance 

and Resulsts Review, OPR). Časem by se OPR mělo stát zprávou se širokým záběrem 

postihujícím celé bankovní portfolio činností včetně globálních programů, vytváření kapacit a 

sdílení zkušeností. Management Banky založil také rámec pro měření výsledků činností na 

úrovni Mezinárodní asociace rozvoje (International Development Association, IDA) za 

účelem poskytovat donátorům zprávy o postupu v dosahování důležitých rozvojových cílů 

v příslušných zemích. 

Zajímavě vychází srovnání interního a externího (OED) hodnocení efektivnosti, která 

se rozcházejí o 5 – 12 procentních bodů ve smyslu, že interní hodnocení je lepší než 

hodnocení OED. Znamená to tedy, že interní management má tendenci přisuzovat výsledkům 

své činnosti větší efektivnost než jak to vidí nezávislé hodnocení (více viz AROE 2003, str. 

16 - 17). 

Zdrojem pro hodnocení efektivnosti operací Banky jsou zpravidla: 

1. na straně OED  

a) Hodnocení pomoci konkrétní zemi (Country Assistance Evaluations, CAE) – celkem 

jich má OED zpracováno 53 od roku 1995. 

b) Sektorové a Tématické hodnotící zprávy – OED je vytváří od roku 1998, má jich celou 

řadu včetně těch, které se zaměřují na environmentální udržitelnost, finanční sektor, 

lesnictví, problematiku diskriminace podle pohlaví (gender), globální programy, 

zdraví, partnerství a koordinace pomoci, hodnocení chudoby, snižování chudoby, 

rozvoje venkova, venkovské chudoby, sociálních fondů, rozvoje městských oblastí, 

problematika vody. 

c) Hodnocení projektů v podobě Hodnotící zprávy o výkonnosti projektu (Project 

Performance Assessment Report, PPAR) a Shrnutí hodnocení (Evaluation Summary) 

– OED má takto ohodnoceno kolem 5,5 tisíce projektů. 

2. na straně Banky 
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a) Strategie pomoci konkrétní zemi (Country Assistance Strategies, CAS), 

b) Strategie snižování chudoby (Poverty Reduction Strategy Papers), 

c) Strategie rozvoje jednotlivých sektorů (Sector Strategy Papers). 

 

 

3. Interní hodnocení činnosti Banky 

3. 1 Monitoring činností Banky 
 

V této části se budeme podrobněji zabývat monitorovacím rámcem operací Banky na 

úrovni jednotlivých nástrojů, zemí a sektorů. Následující tabulka popisuje rámec pro 

monitoring bankovních operací (stejná tabulka pro evaluace je k dispozici v dokumentu 

Annual Report on Operations Evaluation, AROE, 2003). 

Tabulka 2 Rámec pro monitoring bankovních operací 

Typ intervence 
nebo finančního 
nástroje* 

Definice výstupů a 
monitorovacích 
ukazatelů 

Přehledy a 
zajištění kvality 

Sledování a 
reporting o 
implementačním 
procesu 

Řízení 
implementačního 
postupu 

Půjčky Hodnocení projektu 
(Project Appraisal 
Document, PAD) 
nebo Memorandum + 
doporučení 
prezidenta 
(Recommendation of 
the President) 

Manažerské 
přehledy a peer 
review, přehledy 
posilování kvality 
(Quality 
Enhancement 
Reviews, QER) a 
výroční zpráva 
Skupiny pro 
zajišťování kvality 
(Quality Assurance 
Group, QAG) o 
kvalitě na vstupu** 

Plán implementace 
projektu (Project 
Implementation 
Plan, PIP), Zpráva 
o kontrole projektu 
(Project 
Supervision Report, 
PSR) 

Průběžné přehledy 
(mid-term), 
přehledy o 
výkonnosti 
portfolia konkrétní 
země (Country 
Portfolio 
Performance 
Reviews, CPPR), 
výroční přehledy 
QAG o kontrole 
(QSA) 

ESW/AAA Koncepční dokument Peer review a 
manažerské 
přehledy, několik 
QER, přehledy o 
ekonomických a 
sektorových 
činnostech QAG 
(QAG ESW) 

Monitoring  
prostřednictvím 
programu SAP  

Peer review, zprávy 
od managementu, 
QAG ESW review 

Svěřenecké 
fondy*** 

Podkladová 
dokumentace pro 
fond (Initiating Brief) 

Přehledy za 
náměstky ředitele a 
sekci svěřeneckých 
fondů 

Zprávy o stavu 
(Status reports) 

 

Sektorové strategie Sektorový strategický 
dokument (SSP) a 

Přehledy za QAG, 
síť a útvar služeb 

Zpráva o pokroku 
v implementaci 

Zprávy sektorové 
Rady (SB) 
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jeho aktualizace pro politiku operací 
a jednotlivých zemí 
(Operations Policy 
and Country 
Services, OPCS)  

(Implementation 
Progress Report, 
IPR) 

Rady (SB) 

Programy pro 
jednotlivé 
země**** 

Strategie pomoci 
konkrétní zemi 
(Country Assistance 
Strategy, CAS) 

Přehledy za 
sektorovou Radu 
(Sector Board, SB), 
síť a útvar služeb 
pro politiku operací 
a jednotlivých zemí 
(OPCS) 

Zpráva o pokroku 
v plnění strategie 
pomoci konkrétní 
zemi 

(CAS Progress 
Report, CASPR) 

Zpráva o  
výkonnosti 
portfolia konkrétní 
země (Country 
Portfolio 
Performance 
Review, CPPR), 
zprávy od 
manažerů 

Granty/globální 
programy 

Návrh grantu Zpráva od 
manažera 
pověřeného řízením 
grantu/programu 

Finanční zprávy a 
přehledy 

Zpráva od 
manažera 
pověřeného řízením 
grantu/programu 

ESW = ekonomické a sektorové činnosti, AAA = analytické a poradenské činnosti 
* problematika grantů, globálních programů a iniciativ šíření znalostí je více rozebrána v dalším textu, 
tabulka také nezohledňuje další nástroj – záruky. 
** QAG hodnocení kvality na vstupu se provádí po schválení projektu 
*** svěřenecké fondy jsou zdrojem financování, který je používán jako doplněk Bankovního 
financování různých rozvojových aktivit Banky nebo přijímajících subjektů. 
**** Programy podpory jednotlivých zemí zahrnují Strategii pomoci konkrétní zemi (Country 
Assistance Strategy, CAS), Strategie snižování chudoby (Poverty Reduction Strategic Paper, PRSP), 
Společné hodnocení (Joint Staff Assessment, JSA), Velmi zadlužené chudé země (Heavily Indebted 
Poor Countries, HIPC) a další rozvojové služby. 
Pozn.1: Podrobné vysvětlení obsahu každého dokumentu lze nalézt v AROE 2003 na stránkách 51 – 
54. 
Pozn.2: Přehled monitorovacích a evaluačních dokumentů, které předkládá Banka svým zřizovatelům 
je rovněž obsažen v AROE 2003 – na stránce 26. 
Pozn. 3: Přehled monitorovacího a evaluačního rámce na úrovni podporovaných zemí je popsán 
v AROE 2003 v Annexu A – stránka 35. 
Zdroj: AROE, 2003. 
 
 
3.1.1 Ukázka monitoringu podle jednotlivých nástrojů - půjčky 

 

Banka poskytuje půjčky na řešení rozvojových problémů v řadě oblastí – viz 

následující graf. 
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Zdroj: ARDE, 2002, str. 18. 

Zdůvodnění poskytnutí půjčky nebo její změny se dějí prostřednictvím následujících 

dokumentů:  

1. Hodnocení projektu (Project Appraisal Document, PAD) v případě žádosti o 

poskytnutí investičního úvěru – zde se používá logický rámec projektu pro stanovení 

výstupů, průběžných ukazatelů a sledovatelných cílů,  

2. Memorandum a doporučení prezidenta (Memorandum and Recommendation of the 

Prezident, MRP) pro případy změn v úvěrech. 

V oblasti půjček jsou slabá místa ve stanovování výstupních ukazatelů, monitoringu a 

reportingu o implementačních procesech, což s sebou přináší problém snížené hodnotitelnosti 

zápůjčních operací. Podle zprávy Skupiny pro zajišťování kvality (Quality Assurance Group, 

QAG) z roku 2003 byly zkonstatovány nedostatky v provádění průběžného benchmarkingu, 

pracovníci nedokázali rozlišit mezi výstupem a ukazatelem výstupu, neúplnost výchozích dat, 

ke kterým se měly vykazovat změny apod.  

Přiložený obrázek poskytuje přehled o sledování vybraných ukazatelů kvality 

monitoringu v Bance, jak bylo zjištěno na základě šetření QAG ve fiskálním roce 2002 a 

potvrzeno šetřením OED v 07/1997 – 03/2003. Na ose y je procento projektů, na ose x jsou 

postupně zleva doprava: 1) zahrnutí hodnotitelnosti monitorovacích a evaluačních ukazatelů 

při hodnocení projektu (výběru projektu) (40%), 2) zahrnutí monitorovacích a evaluačních 

procesů do procesu implementace projektu (54%), 3) projekt má jasně stanovené cíle 
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s ověřitelnými ukazateli (38%), 4) projekt má strukturovanou sadu ukazatelů (33%), 5) 

v projektu se počítá se sběrem a vyhodnocováním dat  pro účely hodnocení úspěšnosti 

projektu (29%). 

Obrázek 1 Slabá hodnotitelnost zápůjčních operací Banky 

 
 
Zdroj: AROE, 2003 
 

Další výzkumy dokládají pokles kvality výběrového procesu v průběhu navrhování 

projektu (AROE, 2003, str. 5) - hodnoceno podle snižujícího se využití dvou základních  

nástrojů pro zajištění kvality: peer review a doporučení v podobě zprávy o zvýšení kvality 

(Quality Enhancement Review, QER). Ačkoliv tyto nástroje údajně vykazují rostoucí kvalitu, 

tak projektové týmy je využívají stále méně při navrhování projektů. Důvodem jsou stížnosti 

na nejasnost cílů a výstupů projektů a jejich ukazatelů v době, kdy se provádí hodnocení. 

Kvalita zpráv o průběhu plnění projektu se mezi fiskálními roky 1999 – 2002 snížila - 

měřeno jednak schopností poskytovat požadované zprávy a přehledy v průběhu kontroly 

QAG a jednak kvalitou a pravdivostí projektových zpráv v průběhu implementace. Tyto 

závěry z výzkumu QAG jsou podpořeny závěry z šetření OED, podle kterého sice 70% 

projektů v letech 1997 – 2003 podávalo zprávy o postupu implementace a problémech, ale 

pouze 36% používalo ukazatele výkonnosti. 
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Podobná situace jako u půjček je také u ne-úvěrových nástrojů a svěřeneckých fondů, 

jakož i na sektorové úrovni a úrovni jednotlivých zemí. Nejsložitější je situace u ne-

úvěrových nástrojů a sektorových strategií (Sector Strategy Paper, SSP). 

 

3.2 Evaluace operací Banky 
 

Jak již bylo výše uvedeno, hodnocení činností Banky se provádí interně a externě. 

Interní evaluaci provádí management prostřednictvím svých podřízených nebo externích 

konzultantů a smluvních partnerů. Nezávislá evaluace je vedena jménem řídícího orgánu 

dohlížejícího na management (například Rada ředitelů). Jak interní tak externí evaluace může 

spočívat v hodnocení jednotlivých činností či projektů nebo může mít agregátní charakter 

hodnocení jednotlivých programů nebo činnosti Banky jako celku.  

Evaluační zprávy se shodují na tom, že v oblasti půjček je evaluační rámec dobře 

zaveden, ačkoliv se ještě doporučují určitá zlepšení v podobě důslednějšího stanovování 

výsledků projektů v průběhu vytváření návrhu a přizpůsobení hodnotících metod specifikům 

půjček. Každý projektový tým má za úkol zpracovat Závěrečnou zprávu o projektu 

(Implementation Completion Report, ICR) do šesti měsíců po skončení. ICR hodnotí 

výsledky, udržitelnost a institucionální rozvoj, dále výkony Banky a dlužníka. ICR je hlavním 

pilířem hodnocení na projektové úrovni, z čehož plynou vysoké požadavky na jeho 

důvěryhodnost a kvalitu. Každý ICR je z hlediska důvěryhodnosti pro interní potřeby 

prošetřován OED. Zhruba 25% všech ukončených projektů je podrobeno intenzivnímu 

nezávislému hodnocení OED v podobě zpracování Hodnotící zprávy o přínosech projektu 

(Project Performance Assessment Review, PPAR). Zpráva se může zpracovávat i několik let 

po skončení projektu, například ve fiskálním roce 2002 byly zpracovávány PPAR pro 

projekty dokončené v letech 1998 – 2001, kde průměrná délka odstupu zpracování zprávy od 

dokončení projektu byla 3 roky. Zpracování PPAR zpravidla zahrnuje také šetření na místě. 

Vedle toho management každého projektu zpracovává vlastní periodické hodnocení kvality, 

souladu s pravidly, rizik a výsledků projektu.  

Již bylo zmíněno, že výsledky interní (manažerské) a externí (OED) evaluace se 

značně rozcházejí ať už u průběžného nebo finálního hodnocení projektů. Zpravidla interní 

evaluace vychází nadhodnocená oproti nezávislému hodnocení OED. V případě průběžného 

hodnocení zpracovává řešitelský tým projektu tzv. Zprávu o kontrole projektu (Project 

Supervision Report, PSR) a vedle toho zpracovává OED svoji vlastní zprávu. Ve fiskálních 
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letech 1999 – 2001 se tyto dvě lišily o 8 procentních bodů a v roce 2002 to už bylo 12%.  

V případě závěrečných zpráv po skončení projektu je interní hodnocení prostřednictvím ICR 

průměrně o 4% vyšší než externí v podobě PPAR. Důvěryhodnost interního hodnocení 

prováděného managementem projektu je pak velmi diskutabilní. 

Tabulka uvedená v příloze poskytuje náhled na rámec evaluací Bankovních operací 

v členění na 1) interní evaluaci individuálních aktivit a všech činností Banky jako celku, 2) 

nezávislé hodnocení prostřednictvím OED rovněž v členění na individuální a agregátní 

úroveň.  

Díky zpracovávání závěrečných zpráv a pravidelného interního a nezávislého 

hodnocení se evaluační systém u půjček považuje za vyvinutější než monitorovací, zatímco u 

ne-úvěrových nástrojů, svěřeneckých fondů a grantů/globálních programů jsou několik let po 

sobě konstatovány nedostatky v evaluacích v podobě špatně stanovených výsledků, 

nezměřitelných indikátorů, rozdílech mezi interním a externím hodnocením.  Jedním 

z problémů také je, že požadovaná struktura zpráv není zcela přizpůsobená jednotlivým 

typům používaných nástrojů, což zpětně ovlivňuje kvalitu informací, které se ve zprávách 

objevují. Nicméně i u půjček je podle šetření QAG problém, protože v letech 1999 – 2002 

zhruba 1/3 projektů nevyhovovala z pohledu definice výsledků a kvality zpracování 

dokumentace.  

Banka sleduje také determinanty optimální alokace zdrojů. Z empirické studie Banky 

(Buys, P. a spol., 2003) vyplývá, že optimální alokaci zdrojů Banky (tj. i výběru projektů) 

ovlivňuje pravděpodobnost úspěšnosti projektů a rozsah ekologických problémů v dané 

lokalitě. Pravděpodobnost úspěšnosti budoucích projektů je stanovena jako objektivní podle 

úspěšnosti předchozích projektů. Rozsah ekologických problémů se posuzuje podle znečištění 

vody, ovzduší, zranitelná území apod. Z uvedené studie plynou závěry, že při zahrnutí 

pravděpodobnosti úspěchu navrhovaného projektu podle výše uvedených kritérií se může 

optimální alokace zdrojů změnit. 

 

3.3 Ukázka hodnocení projektů - Project Appraisal Document – Zhejiang Urban 

Environment Project, China, 12/2003 

Cílem této dílčí kapitoly je popsat postup, který Banka používá při hodnocení efektivnosti 

projektů. Hledisko efektivnosti samozřejmě zvažuje Banka již při výběru projektů, zpravidla 

používá metodu CBA nebo CUA. 
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Zde je uvedena ukázka hodnotící zprávy k navrhovanému projektu týkajícího se vybudování 

kanalizační sítě a soustavy čističek odpadních vod ve vybrané oblasti Číny. U projektu se 

očekávají významné dopady na zvýšení kvality života obyvatel, zlepšení zdraví, zlepšení 

životního prostředí, vytvoření podmínek pro restauraci historických památek a jejich následné 

využití pro rozvoj cestovního ruchu, který bude zpětně umožněn zlepšenou situací v čistotě 

oblasti.  

Cílem projektu je zvýšit efektivnost a kapacitu nakládání s odpady a znovuobnovení 

historického vnitřního města a tím přispět k udržitelnému rozvoji a zavedení modelu uchování  

kulturního dědictví. Projekt podpoří zvýšení využití prostředků pro nakládání s odpady, 

rozvine kanalizační služby v oblastech, kde zatím nejsou (včetně rychle rostoucích 

příměstských oblastí a satelitních měst) a zlepší fungování řízení odpadového hospodářství a 

jeho financování. 

Podpora by měla mít charakter poskytnutí úvěru v letech 2004 – 2010 v celkové výši 133 mil. 

USD, úvěr by měla poskytnout Banka prostřednictvím Mezinárodní banky pro obnovu a 

rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), úvěr by se měl 

uvolňovat postupně podle náběhu investičních nákladů. Předpokládá se spoluúčast čínské 

vlády a municipalit v celkové výši 201 mil. USD. 

Dokument zpracovaly interní útvary Banky (konkrétně sektorově zaměřený Útvar rozvoje 

městských oblastí, regionálně zaměřený Útvar pro Čínu). Dokument má celkem 126 stran a 

obsahuje tyto části: 

A. Cíl projektu, 

B. Strategický kontext, 

C. Shrnutí popisu projektu, 

D. Zdůvodnění projektu, 

E. Shrnutí analýzy projektu (ekonomické, finanční, technické, institucionální, 

environmentální, sociální analýzy a analýzy bezpečnostní politiky), 

F. Udržitelnost a rizika, 

G. Hlavní podmínky poskytnutí půjčky, 

H. Připravenost projektu na realizaci, 

I. Soulad s politikami Banky. 

Dále dokument obsahuje řadu příloh (celkem 12): 

1. Shrnutí návrhu projektu, 
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2. Podrobný popis projektu, 

3. Odhadované náklady projektu, 

4. Shrnutí nákladově-výnosové (Cost-benefit analysis, CBA) nebo nákladově 

efektivnostní metody (Cost-effectiveness analysis, CEA), 

5. Finanční přehled subjektů, které budou mít přínosy z projektu nebo Finanční přehled, 

6. A) Zadávání veřejných zakázek, B) Finanční řízení a smlouvy o uvolňování 

prostředků, 

7. Postup realizace projektu, 

8. Seznam přiložených dokumentů, 

9. Přehled celkového zadlužení Číny u mezinárodních institucí, 

10. Stručné zhodnocení ekonomické situace Číny, 

11. Zajištění ochrany životního prostředí, 

12. Zachování kulturního dědictví, zlepšení životního prostředí a rozvoj cestovního ruchu 

prostřednictvím rozvoje městských oblastí, 

13. Mapy. 

 

V části A a B jsou obsaženy v zásadě údaje popsané v úvodních odstavcích této kapitolky. 

V části C jsou stanoveny klíčové ukazatele pro hodnocení úspěšnosti projektu s tím, že 

podrobnější přehled je v dokumentu Project Appraisal Dokument v Příloze 1 (v této studii 

jsou uvedeny ukázky textu v anglické verzi v Příloze). Jde o kvantifikované cíle v podobě 

snížení znečištění vody v řekách a jezerech, které pochází z vytipovaných  městských 

oblastí a z průmyslových podniků, zvětšená kapacita bezpečné skládky pevných odpadů, 

zlepšení podmínek života ve vnitřním městě, snížení úrovně podpor pro investice do 

městské infrastruktury životního prostředí, usnadnění ochrany kulturního dědictví, rozvoj 

cestovního ruchu, zlepšení povědomí, managementu a kontroly při rozvoji města a 

ochraně životního prostředí. 

V části D je zhodnoceno opodstatnění projektu. Tato část je rozdělena do několika 

subkapitol. První subkapitola rozebírá ostatní možné alternativy a uvádí důvody, proč 

nebyly tyto přijaty, druhá subkapitola dává přehled o hlavních projektech (ukončených, 

probíhajících, připravovaných) financovaných Bankou nebo jinými rozvojovými 

institucemi s vazbou k tomuto projektu, třetí subkapitola hovoří o využití předchozích 
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zkušeností a jejich zapracování do projektu (lessons learned). V této subkapitole se 

postupně hodnotí:  

1. vyjasněnost vlastnických práv dlužníka a jeho odpovědnosti v realizaci projektu; 

2. kvalita, vhodnost a efektivnost kapitálových investic;  

3. finanční a institucionální zajištění správného provedení projektu a jeho udržitelnosti; 

4. návaznost a soulad s oficiálními plány rozvoje městských oblastí a životního prostředí; 

5. posouzení vlivu Banky a projektu na provedení nezbytné reformy v systému nakládání 

s odpady, finanční udržitelnost základních municipálních služeb (včetně zapojení 

soukromého sektoru);  

6. míru využití dosavadních zkušeností Banky s ochranou kulturního dědictví; míru 

zužitkování zkušeností Banky získaných z nedávných podobných akcí v Číně a 

několika studií provedených Bankou, kde se ukázalo, že projekty mají tendenci 

naddimenzovat kapacitu čističek odpadních vod (ČOV), a k tomu nevybudovat 

odpovídající sběrače, což pak vede k nevyužití kapacit ČOV. Dalšími 

identifikovanými problémy jsou například nedostatečné technické a finanční kapacity 

provozovat a udržovat správně dimenzované kapacity; 

7. charakteristiky dlužnického závazku a vlastnictví včetně toho, jakou odpovědnost cítí 

budoucí dlužník za úspěch projektu ve smyslu, jaké náklady a činnosti již byly 

vynaloženy a podniknuty pro vyřešení problémů s odpady, jaké jsou zkušenosti 

s kvalitou fungování dlužníka jako partnera v projektu (včasnost přípravy projektů, 

správné provádění zadávání veřejných zakázek, efektivnost finančního managementu, 

efektivnost stavebního dozoru, včasné a adekvátní poskytování vlastních prostředků, 

kvalifikovanost vedení); 

8. přidaná hodnota (value added) ve smyslu, jak celá operace přispěje k ochraně 

životního prostředí, rozvoji cestovního ruchu, zachování kulturního dědictví. 

V části E je obsaženo shrnutí analýzy kvality projektu po ekonomické, finanční, 

technické, institucionální, environmentální, sociální a zabezpečovací (eliminace negativních 

dopadů akce na ŽP) stránce. V ekonomické analýze se z důvodu výskytu řady 

nekvantifikovatelných údajů využívá analýza efektivnosti nákladů (Cost-effectiveness 

analysis, více viz například Ochrana, 2001a, 2001b, 2002). Jsou definovány alternativní 

projekty a jejich náklady s cílem najít variantu s nejnižšími náklady (zde byla jednou vybrána 

varianta trochu dražší s ohledem na využití technologie A20, která se už v Číně využívá, takže 

jsou dobré zkušenosti a také mají vybudované servisní kapacity). U hodnocení dopadů na 
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životní prostředí (v hodnocení projektu je tomu věnována ještě samostatná příloha 11) se 

zjišťuje, zda pozitivní efekty akce převáží nad negativními. Za tímto účelem bylo provedeno i 

šetření mezi budoucími uživateli systému nakládání s odpady, v hodnotícím dokumentu jsou 

uvedeny i používané otázky (zde v Příloze). 

V části F se rozebírá udržitelnost a rizika spojená s projektem, která by mohla ohrozit 

jeho úspěšnou realizaci a následnou udržitelnost. V dokumentu je uvedena tabulka 

s ohodnocením rizikovosti výstupů a cílů (zde jako příklad v Příloze). 

Z našeho pohledu jsou zajímavé také již zmiňované přílohy Project Appraisal 

Dokument (PAD), kterých je celkem 12, přičemž zde podrobněji uvedeme jen některé. 

V příloze 1 PAD jsou navrženy monitorovací indikátory (zde uvedena ukázka v Příloze 

studie). V příloze 2 PAD je obsažen detailní popis projektu včetně rozdělení na jednotlivé 

části a popisu toho, co se bude dělat, jakou to bude mít konkrétní technickou kapacitu (v 

měrných jednotkách), jak to přispěje k realizaci celého projektu. V příloze 3 PAD je uveden 

předpokládaný rozpočet a náklady projektu. 

 

4. Externí hodnocení ze strany OED 
OED poskytuje zprávy přímo bankovní Radě výkonných ředitelů (Bank´s Board of 

Executive Directors), která je pro tyto účely reprezentována Výborem pro rozvojovou 

efektivnost (CODE). Tento Výbor byl ustanoven v roce 1994 jako stálý výbor bankovní rady 

výkonných ředitelů. Má 8 členů a jeho úkolem je především posuzovat pracovní program a 

zprávy od OED a Skupiny pro hodnocení operací (Operations Evaluation Group, OEG), 

Mezinárodní finanční společnosti (International Finance Company, IFC) a reakce 

managementu na tyto podklady. Na základě toho má za úkol navrhovat Radě zaměření dalších 

akcí. Současně má za úkol ověřovat, zda bankovní operace jsou vhodné a efektivní a 

poskytovat informace Radě pro rozhodovací procesy. CODE je poradním orgánem v oblasti 

posuzování relevance, efektivnosti a účinnosti bankovních operací včetně operativních 

činností a procesů a monitoruje bankovní operace s cílem zajistit, aby směřovaly 

k dosahování hlavního cíle – snížení chudoby. 

OED používá při své činnosti řadu nástrojů, mezi něž patří přehledy o projektech 

(Project Reviews), zprávy o hodnocení pomoci Banky v konkrétní zemi (Country Assistance 

Evaluations), sektorové a tematické přehledy (Sectoral a Thematic Reviews) a přehledy 

probíhajících procesů (Process Reviews).  
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4.1 Přehledy o projektech (Project Reviews)  
Projektoví manažeři zpracovávají průběžné hodnocení (interim evaluation) v průběhu 

realizace projektu jako první zprávu o pokroku, doplněnou prognózou o pravděpodobných 

efektech projektu. V rámci této zprávy identifikují manažeři nezbytné změny a přizpůsobení 

pro zdárný průběh projektu. Využívání průběžného hodnocení se rozšířilo teprve v posledních 

deseti letech. Dále se používá závěrečné hodnocení projektu (součást závěrečné zprávy), které 

obsahuje posouzení efektů projektu a jejich udržitelnosti. 

Pro hodnocení dosažených výsledků jsou projekty vybírány podle různých kritérií. Za 

prvé: operační management projektu připravuje interní evaluační materiál o dokončeném 

projektu (označována jako Implementation Completion Report, ICR) a také posouzení míry 

dosažení stanovených výsledků za každý dokončený projekt.  

OED posoudí každý ICR, ohodnotí ho svým způsobem a vytipuje projekty, které by 

mohly sloužit jako potenciál pro vyvození poučení (lessons learned) ať už v pozitivním či 

negativním slova smyslu. Tyto projekty mohou být dále podrobeny zevrubnějšímu hodnocení 

v podobě Hodnocení plnění projektu (Project Performance Assessment, PPA). Za druhé: 

projekty vázané na určité sektory, témata nebo země, kde je příliš brzo na provádění evaluace 

výsledků a dopadů jsou vhodnými kandidáty pro provedení PPA. Za třetí: projekty vybrané 

pro provedení PPA jsou agregovány do větších celků s cílem snížit jejich náklady a zvýšit 

jejich dopady.  

Pro jeden ze čtyř projektů ročně (zhruba 70 projektů celkem) je zpracováno hodnocení 

v podobě Zprávy o hodnocení plnění projektu (Project Performance Assessment Report, 

PPAR). Zpracování takové zprávy trvá zhruba 6 člověkotýdnů a běžně v sobě zahrnuje i 

kontrolu na místě. PPAR hodnotí projekty z hlediska: 

 jejich výstupů (ve smyslu relevance, efektivnosti a účinnosti),  

 udržitelnosti výstupů,  

 institucionálních dopadů na rozvoj. 

PPAR jsou samy o sobě produktem evaluace, ale slouží také jako podklad pro další tři 

druhy evaluačních nástrojů – zprávy o hodnocení pomoci Banky v konkrétní zemi, sektorové 

a tématické přehledy a přehledy probíhajících procesů. Ukázky výše uvedených dokumentů 

viz CD. 

 

4.2 Ostatní evaluační dokumenty 
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Zprávy o hodnocení pomoci Banky v konkrétní zemi (Country Assistance Evaluations, 
CAE) 

Zpracovává se jich zhruba 10 ročně, jejich cílem je zhodnocení účinnosti pomoci 

Banky v konkrétní zemi, obvykle za posledních 5 let a porovnání konformity výsledků 

operací s příslušnou rozvojovou strategií Banky pro daný stát (Bank Country Assistance 

Strategy, CAS) a také hodnocení celkové efektivnosti konkrétní CAS.  

 
Sektorové a tematické přehledy (Sectoral a Thematic Reviews)  
 

Sektorové a tematické zprávy se zpracovávají zhruba v počtu 6 ročně. Posuzují 

účinnost a zkušenosti z činností Banky v konkrétním sektoru (jako například půjčky 

zemědělství, dopravě apod.) nebo tématické oblasti (chudoba, diskriminace podle pohlaví 

apod.) za posledních 5 – 10 let a podávají zprávu o jejich konformitě s politikou Banky a 

správnými postupy, jakož i o rozvojové efektivnosti činností Banky.  

Tvorba těchto dokumentů je naplánována tak, aby se výsledky a doporučení z nich 

vyplývající mohly zahrnout do strategických dokumentů, jako například Strategických 

sektorových programů (Sector Strategy Paper, SSP) a/nebo CAS. Dokumenty typu SSP se 

upravují s předstihem každé tři roky a CAS každé dva roky. Sektorové a tématické zprávy 

OED jsou vytvářeny 6 měsíců až 1 rok před tím, než se dokončuje nový SSP nebo CAS. Tím 

je umožněno, aby výsledky evaluací OED a jejich doporučení mohl posoudit a prodiskutovat 

Bankovní výbor pro rozvojovou efektivnost (CODE) a zahrnout je do svých doporučení 

Bankovní Radě. 

 

4.3 Přehledy probíhajících procesů (Process Reviews). 
 

Zprávy o průběhu se vyhotovují každé 2 až 3 roky a jejich cílem je posoudit právě 

probíhající aktivity jako například koordinace pomoci nebo vytváření rozvojových grantů a 

podat zprávu o jejich celkové efektivnosti, souladu se stanovenými cíli a účinnosti. Tyto 

zprávy se zpracovávají buď na základě požadavku Rady nebo jako odpověď na dotazy od 

jiných subjektů. Zpráva OED o koordinaci pomoci vychází ze závěrů diskusí na úrovni 

Výboru pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee, DAC) o harmonizaci 

donorských procedur. Jedním z takových dokumentů je například Zpráva o hodnocení úrovně 

chudoby, která navazuje na předchozí evaluaci OED v podobě dokumentu Hodnocení úrovně 

chudoby (Poverty Assessment). Členové rady kladou zvláštní důraz na to, aby každá taková 

zpráva brala v úvahu také postoje místních politiků v rozvojových zemích. 
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OED vedle toho připravuje Výroční zprávu o hodnocení operací (Annual Review of 

Operations Evaluation, AROE), která poskytuje přehled o stavu evaluačních procesů v Bance. 

Dále OED připravuje dokument nazvaný Výroční zpráva o efektivnosti rozvojové pomoci 

(Annual Review of Development Effectiveness, ARDE), který obsahuje široký přehled o 

efektivnosti akcí Banky. ARDE je založeno na průběžné celoroční práci a poskytuje nejen 

hodnocení účinnosti pomoci, ale také načrtává možné trendy v dalším vývoji pomoci a 

zpřístupňuje zprávy o zkušenostech získaných ve speciálních oblastech pomoci. 

Hodnotitelská práce OED je v maximální míře nezávislá na činnosti Banky, ale není 

izolovaná – vstupuje do aktivního dialogu s managementem Banky, jeho zaměstnanci a také 

uživateli (příjemci) bankovních intervencí. Interakce se zaměstnanci  Banky nespočívají jen 

v plánování evaluací, ale jsou důležité i proto, že umožňují diskutovat závěry z šetření OED. 

 

4. 4 Metodika evaluací OED 
 
4. 4. 1 Hodnocení kvality zpráv 
 

OED hodnotí nejen kvalitu samotných projektů (viz níže), ale také kvalitu hodnotících 

zpráv zpracovávaných manažery projektových týmů (jde konkrétně o Implementation 

Completion Report, ICR). Na této úrovni od roku 1996 sleduje tři aspekty: 

• Analýza – jde o sledování kvality analýzy ve smyslu pokrytí důležitých problémů, 

ekonomické analýzy ex-post (pokud je smysluplná), vnitřní konzistentnost zprávy, 

předložení přesvědčivých/úplných důkazů o dosažení výsledků, vyvození vhodných 

poučení pro příští projekty, provedení analýzy chudoby.  

• Budoucí operace – jde o to, do jaké míry zpráva obsahuje informace o udržitelnosti 

dokončeného projektu nebo dalších krocích probíhajícího projektu včetně plánu 

dalších etap a odpovídajících indikátorů výkonu a plánu toho, jak se budou jednotlivé 

etapy monitorovat a hodnotit. 

• Vstupy od dlužníků nebo spolufinancujících subjektů – hodnotí se, jaké podklady 

dodali dlužníci pro zpracování ICR, jaké jsou plány dlužníků ve smyslu dalších 

projektových operací, zda dostali dlužníci prostor pro svoje komentáře ICR, zda se 

vyjadřovali spolufinancující subjekty k ICR, jaká je všeobecná kvalita ICR.  

Výsledky šetření jsou dostupné v dokumentu AROE, 2003 v Annexu C na stránkách 

číslo 39 – 42. 
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4. 4. 2 Hodnocení kvality projektů 
 

Hodnocení projektů prováděné OED je založeno na posuzování míry dosahování 

stanovených cílů (objectives-based evaluation approach). Tento přístup má tři hlavní výhody: 

1. zvyšuje odpovědnost za dosažení cílů, protože porovnává, do jaké míry jsou cíle 

stanovené Radou výkonných ředitelů Banky plněny, 

2. podporuje účinnost využívání vzácných zdrojů při dosahování stanovených cílů a 

3. díky použití stejné metodiky umožňuje srovnávání dosažených výsledků napříč sektory a 

zeměmi. 

Hodnotícími kritérii jsou:  

• výstupy,  

• udržitelnost, 

• dopad na institucionální úrovni, 

• výkonnost Banky, 

• výkonnost dlužníka. 

 

Na úrovni projektů se tato metodologie soustřeďuje především na výsledky, 

udržitelnost a rozvojový dopad na institucionální úrovni. Tento přístup je s určitými 

přizpůsobeními uplatňován i při hodnocení politik na úrovni jednotlivých zemí, sektorů, témat 

i globální politiky Banky. 

 
Výstupy 

OED hodnotí výstupy podle následujících tří kritérií: 

1. relevance neboli soulad cílů konkrétní intervence s potřebami dané země a 

institucionálními prioritami, 

2. účinnost, tj. do jaké míry byly dosaženy (nebo se očekává, že budou dosaženy) 

stanovené rozvojové cíle a 

3. efektivnost, tj. do jaké míry byly použité zdroje nezbytné k dosažení stanovených cílů. 

 
Udržitelnost  

Tento nástroj hodnocení OED měří odolnost výsledků (toku čistých budoucích přínosů 

v čase) vůči rizikům, kterým jsou výsledky projektu vystaveny. Cílem je odpovědět na 

otázky:  
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• „Jaká je odolnost toku čistých budoucích výnosů vůči rizikům uvažovaným v době 

provádění evaluace?“  

• „Jaká je míra senzitivity projektu na změny v okolním prostředí?“ 

• „Bude projekt opravdu přinášet čisté přínosy tak dlouho, jak se předpokládá, nebo 

dokonce déle?“ 

• „Jak je projekt odolný proti náhlým změnám počasí (šoky) a proti měnícím se 

okolnostem?“ 

Udržitelnost odráží odolnost projektu vůči rizikům. Tato životaschopnost projektu je 

měřena jako pravděpodobnost, že čisté přínosy projektu budou udrženy a případně budou 

trvat i po skončení projektu. 

 

Dopad na institucionální úrovni (institucionální rozvojový dopad) 
Dopad na institucionální úrovni je měřen jako míra, do jaké projekt zlepšil schopnost 

země nebo regionu nakládat s jejími/jeho lidskými, finančními a přírodními zdroji více 

efektivněji, spravedlivěji a více v souladu s udržitelností. OED hodnotí každý projekt 

z hlediska posílení takových změn. 

 

Výkony Banky a dlužníka 
OED hodnotí, jak dobře se každá ze zúčastněných stran zhostila svých úkolů v rámci 

jednotlivých fází projektového cyklu, tj. identifikace projektu, příprava, zhodnocení a 

implementace. Výkony Banky se měří podle toho, do jaké míry jaké služby Banky zajišťují 

kvalitu na vstupu a podporují implementaci projektu prostřednictvím přiměřené pozornosti 

(včetně zajištění adekvátního toku zdrojů pro hladký průběh projektu).  Výkonnost dlužníka 

se měří jako míra, do jaké si dlužník připouští odpovědnost za zajištění kvality přípravy a 

implementace projektu, dále do jaké míry jsou činnosti dlužníka prováděné v rámci projektu  

v souladu s dohodnutými závazky a smlouvami a v souladu s dosažením stanovených cílů a 

udržitelnosti výsledků projektu. 

Pro účely monitoringu a evaluace projektů se standardně využívá logický rámec 

projektu, strom problémů a strom cílů (stejně jako u projektů pro fondy EU).2  

                                                 
2 Strom problémů je jednoduchý způsob vytýčení problémů v jejich hierarchickém pořádku. V prvním kroku je 
sestaven seznam problémů. Každý identifikovaný problém je sumarizován. Na základě toho je vybrán startovní 
problém a je zkoumán jeho vzájemný vztah příčina – následek k ostatním problémům. Poté se stanoví: 

• zda-li problém je příčinou stavu popsaného ve stromu na nižší úrovni, 
• zda-li je následkem stavu popsaného na vyšší úrovni, 
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4. 4. 3 Hodnocení vlastních činností OED klienty 
 

OED provádí také interní evaluaci svých činností, například v roce 2003 provedlo 

šetření o spokojenosti hodnocených subjektů s prací OED. Subjekty, které podléhaly 

hodnocení OED v podobě sektorových a tématických studií a především v podobě 

hodnotících zpráv o výstupech projektů (PPAR), byly dotazovány, jak jsou spokojeny 

s kvalitou a objektivitou těchto dokumentů. Výsledkem šetření bylo, že OED by mělo více 

vyjasnit a lépe prezentovat jeho metodologii hodnocení včetně jeho základny dat využívaných 

pro sektorové a tématické studie. Dále by OED mělo zlepšit cílené šíření výsledků svých 

šetření v podobě sektorových a tématických studií a PPAR mezi pracovníky Banky a posílit 

konzultace s dlužníky.  

Poslední rozsáhlá interní evaluace činností OED proběhla v březnu 2003, kdy bylo 

emailem obesláno 1172 pracovníků a návratnost byla v průměru 38% (tj. cca 445 

respondentů). Otázky týkající se kvality PPAR ve smyslu využitelnosti a poučení pro další 

práci při navrhování projektů byly položeny manažerům projektů hodnocených 

prostřednictvím OED ve fiskálním roce 2002. Otázky týkající se názoru osob hodnocených  

prostřednictvím PPAR ve fiskálním roce 2002 byly položeny manažerům a sektorovým 

ředitelům projektů.   

Výzkum se zaměřil na: 

• Zjištění znalosti dokumentů OED – měřeno procentem osob, které četly dokumenty 

vytvářené OED (šlo o dokumenty PPAR a sektorové či tématické evaluace, STE) – 

                                                                                                                                                         
• zda-li problém není příčinou a následkem stavu popsaného na stejné úrovni, 
• pokud neexistuje vzájemná závislost, pak jsou problémy na stejné úrovni. 

Ke stanovení cílů jednotlivých projektů a jejich žádoucích výsledků může pomoci tzv. strom cílů, což je 
pozitivní zrcadlový obraz stromu problémů. Vztah příčina – následek se stává vztahem prostředky – výsledky. 
Logický rámec – umožňuje názorně a přehledně odhalit, identifikovat a analyzovat problémy, definovat cíle a 
aktivity nezbytné k jejich dosažení. Logický rámec projektu napomáhá při testování důležitosti, proveditelnosti a 
udržitelnosti projektu. Plní rovněž úlohu klíčového nástroje pro fázi realizace a hodnocení. Pro manažery 
projektu definuje logický rámec úkoly, které mají být plněny, potřebné zdroje a konkrétní zodpovědnosti 
jednotlivých členů týmu. Metodou logického rámce se připravovaný projekt testuje jak z hlediska vhodnosti a 
přiměřenosti pro řešení daného problému, tak z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé udržitelnosti. Avšak 
uplatnění metodiky logického rámce je důležité nejen ve fázi přípravy programu či projektu, ale je klíčovým 
nástrojem i pro jeho implementaci a zejména jeho hodnocení. Logický rámec má svůj význam v každé etapě 
projektového cyklu; stanoví, čeho by mělo být realizací projektu dosaženo, obsahuje objektivně ověřitelné 
ukazatele, kterými lze měřit dosažení cílů a provádět efektivní monitoring, a tvoří základ pro následné hodnocení 
projektu (ex-post). Logický rámec se může v průběhu realizace aktualizovat: výstupy a aktivity se mohou v 
průběhu realizace projektu měnit, ale nikoli celkový účel a záměr projektu. 
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zde se ukázalo, že  STE četlo průměrně 37% osob a PPAR v roce 2001 jen 20%, 

zatímco v roce 2003 už přes 70%. 

• Kvalitu dokumentů PPAR a STE – měřeno podle včasnosti, objektivity, vhodně 

zvolené metodologie zpracování, využitelnosti pro práci respondentů, všeobecné 

kvality – zde se ukazuje lepší kvalita STE hodnoceno podle jednotlivých kritérií, 

zatímco všeobecná kvalita je vyšší u PPAR. 

• Míru, do jaké poskytované dokumenty (konkrétně STE) ovlivnily přístup zaměstnanců 

ve smyslu jejich postoje k sektorové strategii a politice, k politice Banky,  k zápůjčním 

službám a ne-úvěrovým operacím Banky. Z výzkumu vyplynulo, že respondenti 

považují vliv dokumentů na svoje rozhodování za silný (uvádějí, že jejich názory jsou 

ze 70% ovlivněny těmito dokumenty). Současně byly dotazovány osoby dotčené 

PPAR na vliv tohoto dokumentu na jejich rozhodování – 70% respondentů považuje 

vliv dokumentů na relevanci a design projektu za pozitivní, 62% respondentů přiznává 

vliv dokumentů na implementační proces. 

• Doporučení pro OED jak zlepšit kvalitu jeho produktů – nejčastěji zmiňovaná 

doporučení byla ve smyslu zvětšit podíl interních a externích konzultací, zvláště 

s dlužníky a rozšířit dostupnost evaluačních dokumentů.  

 

4. 5 Výsledky hodnocení OED – ukázky  

 

4. 5. 1 Výroční zpráva o efektivnosti rozvojové pomoci (ARDE) – ukázka hodnocení 

programů Banky 

 
Zpráva ARDE 2002 (Annual Review of Development Effectiveness, 2002) byla 

zpracována OED a zabývá se tím, jak Banka prostřednictvím svých národních, sektorových a 

globálních programů pomáhá klientům k dosažení tzv. rozvojových cílů tisíciletí (Millenium 

Development Goals, MDG) a souvisejících cílů. Zpráva konstatuje, že v zájmu efektivnosti 

svých operací musí pomoci klientům identifikovat relevantní rozvojové výstupy a 

odpovídající ukazatele a posílit jejich kapacitu a snahu monitorovat a evaluovat rozvojové 

výstupy. Banka se tak posunuje z role identifikátora multisektorálních determinant 

rozvojových výsledků k vývoji a implementaci průřezových strategií (napříč sektory). Banka 

odhaduje, že dosažení MDG bude znamenat zdvojnásobení skutečné hodnoty výdajů na 

rozvojovou pomoc. 
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MDG slouží jako benchmarkingový nástroj pro hodnocení efektivnosti rozvojových 

programů. Úspěšnost programů se sleduje podle projektů a podle objemu výdajů (viz 

například následující graf). 

Obrázek 2 Úspěšnost programů podle projektů a objemu výdajů 

 

 
Zdroj: ARDE, 2002, str. 7 

 

Na úrovni národních programů Banka sleduje, jak se vyvíjejí a jaké jsou trendy 

hlavních indikátorů úspěšnosti programů, jako jsou snižování chudoby, základní školní 

docházka, úmrtnost dětí do pěti let života, úmrtnost matek, rovnost příležitostí ve vzdělání. 

Přehled o míře kvantifikovanosti cílů v dokumentech podává další graf. Jde o dokumenty 

Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) a Country Assessment Strategy (CAS). 

 

Obrázek 3 Míra měřitelnosti cílů v strategických dokumentech 
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Zdroj: ARDE, 2002, str. 14 
 

Hodnocení se také zabývá tím, do jaké míry národní programy Banky zohledňují 

MDG (hodnoceno podle Country Assistance Evaluation, CAE), a konstatuje, že programy 

věnují velkou pozornost snižování chudoby, základnímu vzdělání a základním zdravotnickým 

službám. Jako příklady se uvádějí Indie a Burkina Fasso. 

Na úrovni národních programů se provádí monitoring, ale systematický monitoring a 

evaluace výstupů zatím není běžnou součástí národních programů – je to jedna z nejslabších 

oblastí programů už od 90. let, kdy se to začalo sledovat přes OED. Jen 40% CAS jsou 

uspokojivé nebo lepší, 50% neobsahuje klíčové cíle, 60% nerozlišuje mezi národními cíli a 

cíli Banky apod. (více viz Příloha E v ARDE, 2002). 

Z uvedeného hodnocení vyplývají jasné implikace pro změny v národních 

programech: CAS musí obsahovat kvantifikovatelné a časově vymezené cíle a záměry, 

zlepšení úrovně monitoringu a evaluací jak pro akce Banky tak národní aktivity.  

Na úrovni sektorových programů šetření OED ukázalo, že míra propojení mezi 

sektorovými cíli a MDG je různá – více viz následující graf. 

 

Obrázek 4 Míra propojenosti MDG a sektorových cílů Banky 
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Zdroj: ARDE, 2002 
 

Z výše uvedeného grafu je vidět, že problematika životního prostředí v MDG je 

nejsilněji propojená se sektorovými strategiemi v oblasti energetiky, životního prostředí, 

rozvoje zemědělství a venkova, rozvoje městských oblastí, dopravy a kanalizace/dodávek 

vody. Bankovní strategie ochrany ŽP zohledňuje jako cíl udržitelnost a kombinuje důležitost 

ekonomického růstu pro snižování chudoby s trvale udržitelným růstem šetrným k životnímu 

prostředí. V tomto směru podporuje Banka zavádění podpor, regulací a institucionálního 

rámce. 

Hodnocení úspěšnosti sektorově orientovaných projektů se liší, konkrétně životní 

prostředí nedosahuje požadované hranice 80% úspěšnosti.  

Obrázek 5 Úspěšnost projektů ve fiskálních letech 2000 - 2002 
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Zdroj: ARDE, 2002, str. 27 

 

Úspěch projektů ovlivňuje zásadně mj. vnitřní prostředí v zemi – v evaluacích OED je 

měřeno prostřednictvím skóre dosaženého v hodnocení (viz dokumenty Country Policy and 

Institutional Assessment, CPIA) a srovnání úspěšných výstupů (měřeno objemem výdajů). 

 

Obrázek 6 Vliv politického prostředí v dané zemi na úspěšnost projektů 



30 

 
 
 
Zdroj: ARDE, 2002, str. 29 
 

V případě sektorových strategií upozorňuje OED na nutnost zvyšování důrazu na 

multisektorové determinanty výstupů, přičemž však poukazuje na to, že není vhodný návod, 

jak vyvíjet multisektorové strategie. Například strategie ŽP diskutuje ohrožení zdraví 

znečištěným ŽP (voda, ovzduší, doprava, apod.), ale konstatuje, že sektorová strategie zdraví 

věnuje velmi málo pozornosti mimosektorovým determinantám zdraví (OED, 1999), mezi něž 

patří i životní prostředí. 

Strukturální složení globálních programů Banky je vidět z následujícího grafu.  

Obrázek 7 Globální výdaje Banky podle sektorů 
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Zdroj: ARDE, 2002, str. 36 
 

Výsledky šetření OED konstatují slabou úroveň monitoringu a evaluací ve všech 

programech (národní, sektorové, globální). 

4.5.2 Výroční zpráva o efektivnosti rozvojové pomoci (ARDE) – ukázka hodnocení 
efektivnosti projektů 
 

Hodnocení efektivnosti projektů Banky provedené OED v ARDE 2002 sleduje mj. 

dlouhodobé trendy v úspěšnosti projektů, přičemž minimální hranice úspěšnosti považovaná 

za uspokojivou je 75%. Sledováno bylo celkem 331 projektů, z toho bylo 276 Hodnotících 

zpráv (Evaluation Summary, ES) a 68 PPAR (Project Performance Assessment Report). 

Strukturální složení podle nástrojů bylo 41 projektů typu adjustment operations a 289 typu 

investičních akcí. Podle následujícího obrázku srovnávajícího míru účinnosti projektů se 

strategickými cíli můžeme vyvodit, že zatímco do fiskálního roku 97 byla větší úspěšnost 

měřená objemem výdajů, tak v dalších letech se trend obrátil a větší úspěšnosti v dosahování 

strategických cílů bylo docilováno v účinnosti jednotlivých projektů, odhad pro rok 2002 říká, 

že se trend vrátí k situaci před rokem 1996. 

Obrázek 8 Účinnost projektů převyšuje strategické cíle 
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Zdroj: ARDE, 2002, str. 46 
 

Zvýšení úspěšnosti projektů v dosahování strategických cílů ovlivňuje zřejmě více 

faktorů. Jak konstatuje OED, je to ovlivněno především kvalitou stanovení vstupních a 

kontrolních ukazatelů. 

Součástí hodnocení OED je také rating udržitelnosti výsledků projektů a hodnocení 

vlivu projektů na institucionální rozvoj. Výsledky šetření ukazuje následující graf, z něhož je 

zřejmé, že udržitelnost objemu výdajů je větší než udržitelnost projektů (ve fiskálním roce 

2000 došlo k přeškálování hodnocení z původního 3 bodového hodnocení na 4 bodové). Ve 

fiskálním roce 2001 dostalo při hodnocení udržitelnosti podle předpokládané schopnosti 

překonat očekávaná rizika 82% projektů hodnocení „pravděpodobně“ („likely“) nebo „velmi 

pravděpodobně“ („highly likely“). Druhý graf ukazuje, že dopady projektů (měřeno jako 

„podstatný“ nebo „velký institucioální dopad“) na institucionální rozvoj jsou vyšší než 

provázanost výše výdajů na institucionální rozvoj.  

 

Obrázek 9 Zlepšení v udržitelnosti a v dopadech na institucionální rozvoj 
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Zdroj: ARDE, 2002, str. 47 

Udržitelnost životního prostředí se posuzuje také podle významu, jaký se udržitelnosti 

ŽP přikládá v jednotlivých projektech. Podle hodnocení OED bylo toto hlavním tématem u 

19% projektů a u 15% výdajů Banky. V hodnocení úspěšnosti (měřeno podle objemu výdajů) 

jsou projekty zaměřené na životní prostředí 7% pod požadovanou úrovní úspěšnosti (ta je 

odvozena od průměrně dosahované výše úspěšnosti v projektech Banky a přesahuje o něco 

málo 80%). 

Z regionálního srovnávání úspěšnosti projekt podle objemu výdajů alokovaných do 

jednotlivých regionů vychází, že zatímco některé regiony zaznamenávají větší výkonnost ve 

schopnosti absorbovat pomoc Banky (například Afrika, Evropa a Střední Asie, Jižní Asie), tak 

u jiných tato schopnost klesá (Latinská Amerika a Karibik, Středovýchod Afriky a Sever 

Afriky). Celková výkonnost Banky v objemu poskytnutých podpor přitom roste (ARDE, 

2002, str. 47). 

Sektorové rozdělení pomoci ukazuje, že na oblast životního prostředí se v posledním 

hodnoceném období vynaložilo výrazně více než v předchozích letech. Podíl podpor 

směřujících přímo do životního prostředí je však velmi malý (2% z celkových výdajů Banky 

ve fiskálních letech 1997 - 2002). Celou situaci vystihuje nejlépe následující graf. 

 

Obrázek 10 Výsledky projektů podle sektorů 
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Zdroj: ARDE, 2002, str. 48 

 

OED měří efektivnost výdajů také podle procenta dosažení výsledků. U půjček 

vychází až 95% úspěšnost měřeno jak v rámci jednotlivých projektů tak podle objemu výdajů.  

V příloze ARDE 2002 (strany 55 – 57) lze nalézt také celou soustavu MDG (cílů, 

jejich specifikace, cílové hodnoty a navržených indikátorů k měření míry dosažení těchto 

cílů), z nichž je pro účely této studie vybrána pouze problematika životního prostředí.  

Tabulka 3 MDG a ukazatele 

Cíl: Zajistit udržitelnost životního prostředí Ukazatele 

Specifický cíl 9: 

Integrovat principy udržitelného rozvoje do 

národních politik a programů a zvrátit ničení 

environmentálních zdrojů. 

Podíl pralesů na zemském povrchu. 

Chráněná území udržující biologickou 

diversitu. 

Hrubý domácí produkt na jednotku použité 

energie (jako měřítko energetické 
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efektivnosti). 

Emise oxidů uhlíku (na obyvatele). 

Dva další indikátory globálního znečištění 

atmosféry: ztenčování ozónové vrstvy a 

hromadění plynů způsobujících globální 

oteplování). 

Specifický cíl 10:  Do roku 2015 snížit na 

polovinu počet lidí bez udržitelného přístupu 

k bezpečné pitné vodě.  

Podíl populace s udržitelným přístupem ke 

zkvalitněným vodním zdrojům. 

Specifický cíl 11: Do roku 2020 dosáhnout 

významného zlepšení v kvalitě života 

alespoň u 100 miliónů lidí žijících ve 

slumech. 

Podíl lidí se zlepšenými možnostmi hygieny 

(sanitation). 

Podíl lidí s přístupem k zabezpečenému 

vlastnictví (secure tenure).  

Zdroj: ARDE, 2002, str. 56 

 

Hodnocení OED se zaměřuje také na úroveň dosahování MDG v jednotlivých 

oblastech a pravděpodobnost dosažení. Toto hodnocení zjišťuje ve čtyřstupňové škále 

(pravděpodobné, možné, nepravděpodobné, velmi nepravděpodobné, data nejsou k dispozici) 

pravděpodobnost dosažení MDG podle dosavadních trendů v zemích s různou ekonomickou 

výkonností. Oblasti, které hodnocení sleduje jsou: dětská podvýživa, dokončené základní 

vzdělání, rovný přístup ke vzdělání, úmrtnost dětí, úmrtnost matek, HIV/AIDS podíl, přístup 

k vodě.  

 
 
4.5.3 Hodnocení činností Banky jako celku na poli životního prostředí 
 

Podle hodnocení OED je úsilí Banky v oblasti výzkumu a analýz globálních problémů 

poměrně značné včetně toho, že se Banka aktivně podílí na vytváření fungujících partnerství 

(národní vlády, klíčové dotčené subjekty, soukromý sektor, neziskové organizace). Rezervy 

zůstávají ve snižování lokálních dopadů změn klimatu, v oblasti řešení problémů jednotlivých 

států/regionů a problémů přesahujících hranice jedné země. Pozornost Banky věnovaná 

environmentálním problémům jako biodiverzita, rozšiřování pouští, ochrana pralesů, 

ztenčování ozónové vrstvy, klimatické změny se zdá být dostatečná, ale podle hodnocení 
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OED má Banka tendenci upřednostňovat lokální zájmy a blahobyt před řešením 

environmentálních problémů.  

Současné výzkumy Banky například ukazují, že způsob, jakým dosahuje snížení 

lokálního znečištění ovzduší přinášejícího velký pozitivní vliv na zdraví, je dobře využitelný 

pro snižování plynů způsobujících skleníkový efekt, zatímco přístup zaměřený na snížení 

produkce skleníkových plynů by měl daleko menší efekt na snížení lokálního znečištění. 

Z toho plyne doporučení, že Banka by se měla více soustředit na řešení lokálních dopadů 

zhoršování životního prostředí na Zemi a na lokální přínosy implementace globálních 

environmentálních strategií a cílů.  

Z šetření OED dále vyplývá, že Banka sice vnímá strategický význam životního 

prostředí, že zřízením Útvaru životního prostředí vytvořila institucionální podmínky, potvrdila 

to v dokumentu World Development Report (1992), řadě prezidentských stanovisek a 

individuálních iniciativ. Pokulhává ale začleňování otázek životního prostředí do národních 

strategií, hodnocení dopadů na životní prostředí není standardní součástí sektorových a 

regionálních hodnotících zpráv a vůbec neplatí, že by globální problémy byly zahrnovány do 

národních strategií rozvoje. OED vidí hlavní důvody tohoto stavu tyto: 

1. Národní rozvojové strategie jsou sestaveny tak, že oblast životního prostředí není 

integrální součástí všech sektorových činností (jako průřezové, horizontální téma), ale 

je jedním z témat, které soutěží o finanční prostředky spolu s ostatními tématy. Navíc 

není zřetelná vazba mezi udržitelným rozvojem citlivým vůči životnímu prostředí a 

snižováním chudoby.  

2. Bankovní politika bezpečnosti (politika zaměřená na předcházení nebo zmírňování 

environmentálních negativních dopadů jejích akcí) je sice deklarována, ale chybí jí 

jasně stanovené standardy a implementace je nedůsledná. Tyto faktory působí na 

rozmělňování pozornosti věnované těmto škodám na životním prostředí.  

3. Úsilí Banky o řešení těchto globálních problémů naráží na konflikt mezi původní 

formulací problému jako externího vzhledem k členským zemím (něco, co se musí 

řešit na nadnárodní úrovni) a současně kladením velkého důrazu na výkonnost 

jednotlivých zemí v řešení tohoto problému. 

4. Struktura priorit, podnětů a zodpovědnosti po celé manažerské linii je podle OED 

nastavena tak, že nepodporuje strategický význam životního prostředí, přísný 

monitoring nebo příznivý postoj k environmentálním záležitostem a aktivitám. 
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V hodnocení OED (Précis, 2002) o činnosti Banky se konstatuje, že od první zprávy 

OED zpracované v souvislosti s vytvořením Odboru životního prostředí (Environment 

Department) v rámci Banky v roce 1987,  se činnost Banky v této oblasti výrazně zlepšila. 

Banka snížila negativní dopady většiny svých rozvojových opatření, pomohla vládám vytvořit 

programy a instituce pro ochranu životního prostředí a vytvořila důkladnou analýzu a 

ekonomické a sektorové práce. Nepodařilo se jí však dosud plně integrovat zájmy životního 

prostředí do svých hlavních cílů, pomoci zemím, či do sektorových strategií. Banka sehrála 

vůdčí roli v propagaci globálních problémů a zlepšila povědomí o vztazích mezi životním 

prostředím a rozvojem, přesto by měl být komplexní vztah mezi udržitelným rozvojem 

s ohledem na životní prostředí a zmírněním chudoby vyjádřen zřetelněji. 

 

5. Závěry a doporučení 
 

Měření efektivnosti veřejných výdajových programů v pojetí Banky je široký pojem, 

který neobsahuje pouze měření efektivnosti jednotlivých projektů ani nekončí u měření 

efektivnosti programů.  

Evaluace v Bance se provádí po dvou liniích: 1) interní hodnocení prováděné útvarem 

Banky odpovědným za konkrétní program a aktivity, 2) nezávislé hodnocení úsekem evaluace 

operací (Operations Evaluation Department, OED). Tento systém společně s provázaností na 

systém organizovaného vzdělávání, využívání externích expertů a spoluzodpovědnost všech 

zúčastněných stran vytváří právě ten systém hodnocený jako „best practice“ mezi 

rozvojovými organizacemi. 

V pojetí Banky má hodnocení efektivnosti široký význam, což se dá odvodit z toho, že 

hodnocení efektivnosti podléhá nejen oblast projektů a programů, ale také implementační 

systém. 

V případě efektivnosti projektů/programů se hodnotí: 

• U projektů – konkrétní výstupy, výsledky, udržitelnost, institucionální dopady, 

u programů spíše míra dosažení stanovených globálních a dílčích cílů, soulad 

jednotlivých strategií a cílů s globálními nebo hierarchicky nadřazenými 

strategiemi, trendy v dosahování cílů apod.  

• Kvalita projektu/programu, tj. zda má stanovené ukazatele výstupů a výsledků, 

zda jsou tyto ukazatele monitorovatelné, zjistitelné, doložitelné, zda se počítá 
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s monitoringem a evaluací v jednotlivých fázích projektu, do jaké míry 

zohledňuje projekt problematiku životního prostředí apod. 

V případě hodnocení efektivnosti samotného implementačního systému Banka 

používá také kombinaci interního a externího hodnocení. Interní hodnocení provádí mimo jiné 

Skupina pro hodnocení kvality (Quality Assessment Group, QAG), externí hodnocení 

zajišťuje OED. Ve vyvozených závěrech (mimochodem nepříliš lichotivých) o fungování 

implementačního systému se kupodivu interní i externí hodnocení v podstatě navzájem 

potvrzují.  

Ze všech dokumentů použitých jako podklad pro tuto studii  vyplývá, že efektivnost 

samotných projektů/programů i efektivnost jejich hodnocení a dále efektivnost celé 

implementační struktury jsou spojené nádoby. Nebude-li dobře fungovat celá implementační 

struktura, může to významně negativně ovlivnit efektivnost prováděných projektů.  

Schopnost měřit efektivnost závisí nejen na správné metodologii, ale také na 

organizaci práce a možnostech získání relevantních údajů. Pokud není celý systém nastavený 

již od začátku na měření efektivnosti, nelze toto zavést „přes noc“. Vybudování schopnosti 

měřit efektivnost je dlouhodobější proces, který začíná uvědoměním této potřeby a 

zabudováním požadavků a podmínek na měření efektivnosti do všech dokumentů, pravidel a 

činností prováděných v systému implementace veřejného výdajového programu.  

Nezbytným předpokladem pro úspěšné měření efektivnosti je také dostatečná a 

vhodná příprava lidských zdrojů na obou stranách – tj. na straně implementační struktury i na 

straně předkladatelů projektů. V případě implementační struktury jde o osoby, které budou 

zajišťovat podmínky nebo provádět samotné měření efektivnosti v různých etapách a 

úrovních realizace programu a projektů. Na straně předkladatelů projektů je třeba posílit jejich 

schopnost navrhovat systémy vhodných ukazatelů v projektech a tyto pak splnit a doložit 

včas, ve vhodné kvalitě a z důvěryhodných zdrojů. 

Pro úspěšné měření efektivnosti programů musí být vytvořeny podmínky už při 

formulaci programů, strategií a cílů v podobě stanovení systému konkrétních cílů a k nim 

konkrétních, měřitelných, důvěryhodných, ověřitelných, včas dostupných, nejlépe vzájemně 

mezi programy a projekty srovnatelných a relevantních ukazatelů a jejich výchozích a 

cílových hodnot. Posléze je třeba požadavek na měřitelnost výstupů, výsledků a dopadů 

programů přenést do požadavků na projekty a schvalovat k podpoře pouze takové projekty, 

které navrhují vhodný systém ukazatelů pro měření efektivnosti, včetně popisu jejich 

výchozího a návrhu cílového stavu. Efektivnost navrhovaného programu/projektu lze měřit ex 
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ante (a sloužit jako podklad pro výběr projektů), v průběhu řešení projektu v kombinaci 

s monitoringem (a sloužit jako podklad pro případné korekce) a ex post (a sloužit jako 

podklad pro posouzení prováděného programu/projektu, ale také jako zdroj poučení pro nové 

programy a projekty a celou implementační strukturu). 

Velmi důležitá pro fungování celého systému je také periodická evaluace efektivnosti 

fungování implementační struktury a především pak využívání jejích výsledků pro zlepšování 

činností implementační struktury. Efektivnost projektů závisí na efektivnosti implementační 

struktury v průběhu celého projektového cyklu: od návrhu projektu, jeho výběru, realizace, 

přes průběžný monitoring a evaluace až po dokončení projektu. Nefunkčnost jedné nebo více 

částí implementační struktury může vyvolat růst neefektivnosti i u těch projektů, které byly 

vybrány jako vysoce efektivní, ale v průběhu realizace jim nebyla věnována dostatečná péče 

v podobě řízení, monitoringu a evaluace. 

Zajímavým námětem k úvaze je také praxe zavedená OED v podobě interní evaluace 

jeho vlastních činností ze strany uživatelů jeho zpráv a ze strany subjektů hodnocených ve 

zprávách OED. V rámci tohoto hodnocení mají uživatelé a subjekty hodnocené ve zprávách 

OED možnost vyjádřit se ke kvalitě práce OED a k objektivitě jeho závěrů. 

V systému evaluací operací Banky byly shledány dva postupy, jejichž relevance je 

přinejmenším diskutabilní: 

• Banka sleduje vývoj snižování chudoby a zlepšování různých ukazatelů kvality života 
(snižování úmrtnosti dětí, matek, zlepšení životního prostředí) v zemích, kterým 
poskytuje podporu, a hodnotí pomocí nich efektivnost svých programů. Otázkou 
ovšem je, zda realizované programy Banky jsou jedinou determinantou vývoje těchto 
ukazatelů. 

• Banka hodnotí efektivnost projektů, kde se účastní svým podílem, ale kde je také podíl 
žadatele, jako „svůj“ projekt a hodnotí jej celý podle kritérií pro efektivnost výdajů 
z veřejných výdajových programů.  
 

Jedním z nejdůležitějších závěrů celé studie je, že Světová banka nemá vytvořený 

žádný univerzální ukazatel, pomocí kterého by hodnotila efektivnost svých 

programů/projektů. Z provedeného výzkumu vyplývá, že Banka nemá vyvinutou jednotnou 

metodologii pro hodnocení efektivnosti, ale postupuje metodou případových studií (viz 

například dokumenty Project Appraisal Document zpracovávané Bankou a také dokumenty 

od OED) a klade důraz na nezávislé (externí) hodnocení svých činností (například 

prostřednictvím dokumentů typu Project Performance Assessment Report zpracovávaných 

nezávislým OED).  
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