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PŘÍLOHA – PŘÍNOS PRO HODNOCENÍ 

 
Aby bylo možné navázat na stávající osvědčené postupy a dodržet zásadu, podle níž se 
nejdříve provádí hodnocení („nejprve hodnotit“), je třeba pro účely hodnocení Komise 
provést tyto kroky. 
 

A. Na hodnocení dohlíží řídící skupina, která má alespoň tři členy, včetně minimálně 
jednoho člena z oddělení, které se v rámci generálního ředitelství zabývá hodnocením. Pokud 
se zásah zřetelně překrývá s povinnostmi jiných generálních ředitelství, musí být tato přizvána 
k práci řídící skupiny. Řídící skupina bude konzultována ohledně mandátu, případných 
pravomocí a všech návrhů zpráv. Bude přispívat ke kvalitě všech výsledků a na základě 
minimálního souboru předem stanovených kritérií se bude podílet na hodnocení kvality 
závěrečné zprávy.  
B. Všechna hodnocení posuzují kritéria efektivnosti, účinnosti, soudržnosti, relevance 
a přidané hodnoty EU, nebo řádně odůvodní, proč tomu tak není. Případně lze doplnit i jiná 
hodnotící kritéria. Přesný rozsah analýzy uvedený pro každé kritérium se bude lišit podle 
zásahu, který je třeba vyhodnotit, a daného okamžiku jeho životního cyklu. 
C. Mandát pro hodnocení se zavčas zveřejňuje centrálně, přičemž se uvede: 
i. účel a rozsah hodnocení; 
ii. souvislosti a cíle zásahu, který se vyhodnocuje (včetně stručného popisu očekávaného 

způsobu dosažení cílů); 
iii. očekávané datum zahájení hodnocení a datum zveřejnění závěrečné zprávy; 
iv.  kontaktní údaje, které zúčastněným stranám umožní poskytnout zpětnou vazbu.  
D. Pokud se na hodnocení podílí i externí smluvní partneři, je jejich mandát zveřejněn 
na stejné adrese jako mandát pro hodnocení.  
E. Hodnocení se provádí podle jasně stanovené metodiky, která se zaměřuje na zvolená 
hodnotící kritéria. Stejné všeobecné kategorie dopadů je třeba analyzovat i tehdy, pokud již 
existuje předběžné posouzení dopadů (vypracované Komisí). Je třeba usilovat o získání údajů 
z nejširších kvalitativních a kvantitativních zdrojů. Veškeré provedené konzultace musí být 
v souladu s minimálními normami, které Komise stanovila pro konzultace.  
F. Závěrečná zpráva obsahuje: 
i. shrnutí o délce maximálně (6) stránek; 
ii. kritické posouzení hodnotících kritérií (podložené řadou údajů), která jsou předmětem 

hodnocení; 
iii. jasný popis použité metodiky a závěrečné posouzení omezení zvoleného přístupu 

a použitých údajů; 
iv. jasný popis souvislostí mezi analýzou a zjištěnými skutečnostmi, odpověďmi na otázky 

hodnocení a vyvozenými závěry.   
G. Zjištění učiněná v hodnocení jsou šířeny minimálně centrálním zveřejněním závěrečné 
zprávy spolu s mandátem pro hodnocení a posouzením kvality.  
H. Útvary Komise odpovědné za hodnocení vypracují krátký dokument, v němž uvedou své 
připomínky k závěrům a doporučením uvedeným v závěrečné hodnotící zprávě. Do šesti 
měsíců od dokončení závěrečné hodnotící zprávy rovněž stanoví vhodná následná opatření. 
Vrcholné vedení je třeba pravidelně informovat o výsledcích provádění následných opatření.  
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