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Jana Drlíková, prezidentka ČES

Linda Maršíková, viceprezidentka ČES

Petr Bouchal, uýkonný ředitel ČES

1) Zahájení kongresu, odsouhlasení programu, volba zapisovatele, volební a mandátové komise:

V 18.00 byl Kongres zahájen. Počet členů: 23 členů ČrS přítomných prezenčně (s 21 hlasy - za
institucionální členy hlasuje vždy jen jeden člen), 16 členů distančně (online přes Zoom), dalších 8 členů
předalo plnou moc Danielovi Svobodovi. Celkem by|o tedy reprezentováno 47 z celkového počtu 64 členů
(73,4 %|, resp. 45 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 59 platných híasů (76,3 %). Kongres je
usnáŠeníschopný. Podle ustanovení čl, Vll, odst. 8 Stanov České evaluační společnosti řídí Kongres
Prezident, zápis zjednání sestavuje Viceprezident.

Kongres zahájila a vedla prezidentka ČES lana Drlíková. Do Mandátové komise byly navrženy Svetlana
Mitrofanova a Barbora Latečková. Do Volební komise jako předseda Martin Richter a člen Svetlana
Mitrofanova. Jako zapisovatelé Linda Maršíková z pozice viceprezidenta ČrS a Petr Bouchal, rnýkonný
ředitelčES.

Prezidentka ČES aete představila program jednání v tomto znění:

]-, Zahájení Kongresu, doplnění/odsouhlasení programu, vedení Kongresu, zapisovatel,
odsouhlasení volební a mandátové komise

2. Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok2021
3. lnformace o aktivitách v roce 2022 (součást rnýroční zprávy za rok2021|
4, lnformace o členské základně a finanční situaci ČEs

5. Představeníkandidátů a volba norných členů Správní rady

6, Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady

7. Představení plánu aktivit a rámcového rozpočtu na rok 2023

8, Diskuze o roli a budoucích aktivitách ČEs (neformální část Kongresu)

Prezidentka poté vyzvala členy Kongresu k doplnění programu jednání a k vyjádření připomínek
k navrženému programu Kongresu. Žaane změny nebyly navrženy,

Schválení progrdmu a složení Mandátové a Volební komise - výsledek hlasovóní: Pro: 45 hlasů; proti: 0;
Zdrželo se hlasování: 0.

Daniel Svoboda poděkovalJaně Drlíkové, Jiřímu Hejkrlíkovi a členům, kteří se na činnosti ČES podíleli v
roce 2O22 a přivítal 8 nových členů, kteří do ČEs vstoupili od předchozího Kongresu.

2) SchváleníVýroční zprávy a účetnízávěrky zarok2O2I

Členové dostali link na návrh zprávy v pozvánce na Kongres. Obsah Výroční zprávy představil Daniel
svoboda shrnutím základních bodů:

o Rok 2021 ČES zvládla bez dotací s výjimkou příspěvku na provoz sekretariátu lDEAS (lnternational
Development Evaluation Association), do budoucna je zapojení do lDEAS k diskusi.

. Část aktivit byla kvůli covidu stále převedena do online formy.

. příklady uskutečněných akcí:

o třijednání k profesionalizace ČFS
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o tři úspěšná EvalCafé na téma hodnocenívzdělávacích programů

o nová série setkávání Črs women
o workshop EES, ČES a Ministerstva pro místní rozvoj čR,,Quality of life as an evaluation criterion"
o dvě školení Evaluačního minima (v distanční a prezenční formě)
o norný školící modul ,,Tajemný kontrafaktuál aneb kontrafaktuální evaluace pro ty, co už nejsou

úplní začátečníci" (v online formě)

o školení,,Metoda nejuýznamnějšízměny"

o Výroční konference ČES ,,Přístup k lidem a datům", spojená se setkáním partnerů ze zemí V4 a
mezinárodní pane|ovou diskusí

o 7, Konference Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci (EJ NOK) ,,Ukončeme,
prosím, programové období. Příští stanice 202L+"

o Newslettery dostává cca 400 lidi, členové dostávali Flashlnfo.

. Blo8, stejně jako newsletter, je možností pro členy, jak sdílet své zkušenosti, zvíditelnit svou prácí,

r pokračoval mentoring evaluací na Mzd a účast zástupců ČEs v referenční skupině evaluací na Mzv.
r Finance 2021:

o Příjmy celkem: 636 313,65 Kč

o Náklady celkem: 774 429,33 Kč

o Výsledek hospodaření: - 138 125,68 Kč (pokryto z nerozděleného zisku minulých let}

. Členská základna: 59 členů ke konci roku 2021.

Schválení výroční zprávy a účetní zóvěrky za rok 2021 - hlasování: Kongres Výroční zpróvu schválil: pro
45 hlasú, protí 0, zdĚel se 0.

3} lnformace o aktivitách v roce 2022
. 4 kulaté stoly v sérii youth lmpact;

o 2 Evaluační minima v praze + další 2 formou mentoringu - zaměřená na konkrétní projekty a
požadavky cílouich skupin;

. Školení Tajemný kontrafaktuál;

o Evaluační soutěž;

o Konference ČES,,Budoucnost evaluací", po 2 letech naživo resp. hybridníformou;
. Účast na 8. Konference EJ NOK,,Zaostřeno na regiony aneb Fakta o politice soudržnosti jako základ

pro Evidence Based Policy;

. Globální konference |DEAS hybridní formou z Bonnu, s pražským produkčním týmem {Lana
Mitrofanova a spolupracující studenti);

o Podpora lnternational Evaluation Academy {ieac.global)
o ČgS by se v budoucnu mohlas stát fellow nebo partnerem (s možnostížádat o granty);

. pokračuje zastoupenív referenční skupině evaluací na Mzv a mentoring evaluací na Mzd.

4} lnformace o členské základně a finanční situaci ČES

Referoval Daniel Svoboda

. Členská základna 2O22:

o v roce 2022 přibylo 8 nových členů, 3 členové odešli
o ke konci roku máme 64 členů, od ledna 2023 přibude další nová členka

o stále pouze 2 institucionální členové

o sektorově mírně narostly nevládní organizace a státní správa

o Aktuální stav financí:
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a

o na kontě 216 504 Kč,727L Kč v pokladně;

o rnýdaje aktuálně cca 1 004 500 Kč, přúmy 923 547 Kč, ale ještě nejsou započteny prosincové
náklady a očekávané přtjmy z lDEAS za poslední čtvrtletí2022;

o IDEAS: některé náklady Sekretariátu jsou sdílené - např. pronájem sekretariátu,7oom a část
dalších přímých nákladů; přesto jsme ve ztrátě;

o Daniel a Lana se rozhodili spolupráci s IDEAS ukončit. Tím pro ČeS odpadne jeden zdroj příjmů,

ale adekvátně se sníží osobní náklady;

o Varianty nor,ných zdrojů jsou omezené - granty jsou možné pouze pro projektové financování,
projekty ale nemohou odpracovat 2 lidi na částečný úvazek v sekretariátu;

V diskusi padl dotaz na očekávaný stav účtu na konci roku 2022. Daniel Svoboda informoval, že na

účtu bude ke konci roku cca 216 tisíc Kč. Taktéž informoval o potenciálních nouých zdrojích pro rok
2O23:

o příspěvek ČZU na konferenci;

o čistý sponzoring;

o narozdíl od jiných EU společností nemáme sponzoring státu (provozní financování), přesto
máme výsledky v systémové změně,

5} Představení kandidátů a volba nových členů Správní rady

Navržené kandidáty uvedl Daniel Svoboda. Následně se přítomní kandidáti na příslušné pozice ve
Správní radě stručně představili:

o prezident: Daniel svoboda
o Tajemnice: Barbora Latečková (druhý mandát}

. projektová manažerka: petra chaloupková

V roce 2022 skončí druhý mandát prezidentce Janě Drlíkové a projektovému manažerovi Jiřímu
Hejkrlíkovi.

5} Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady

Po sečtení hlasů Volební komisí byly vyhlóšeny nósledující výsledky a celkové počty získaných hlasů
(poznómka: pro hlasování nebyly využity plné moci, které explicitně nezmiňovaly volené kandidóty):

o Prezident: Daniel Svoboda - zvalen 39 ze 45 hlasů (6 se zdĚelo)
. Taiemnice: &orbora Latečková - zvolena 4a ze 45 platných hlasů pro (5 se zdrželo)

. Projektová mangžerka: Petra Chaloupkovó - zvolena 40 ze 45 pldtných hlasů pro (5 se zdĚelo)

Dosavadní prezidentka ČES tana Drlíková pogratulovala nově zvoleným členům Správní rady. Reflektovala
své působené ve funkci, především ve vztahu k započaté profesionalizaci organizace, která se ale ukazuje
jako komplikovaná vzhledem ke statusu ČrS jako členské organizace.

7} Představení plánu aktivit a rámcového rozpočtu na rok 2023

Daniel Svoboda představil rámcový plán aktivit na rok 2023. ČES bude pokračovat v zavedených aktivitách

- konference, školení, Eval Café, studentská soutěž, účast v referenční skupině MZV a komunikačních
aktivitách (newsletter, blog, Flashlnfo). Nově se připravuje čtyřdenní školení na fokusní skupiny, podle

zájmu ško|ení na zadávání evaluací, outcome mapping, potenciálně odborná stanoviska k evaluacím a
další mentoring, podle zájmu partnerů.

Dále Daniel Svoboda představil finanční plán na rok 2023:

o V červnu 2023 plánujeme ukončenípodpory od |DEAS (požadovaná úhrada od IDEAS, kterou ČES
ještě dostane za rok 2O23, je cca 198 000 Kč),

. Členské příspěvky lze očekávat v minimální rnýši 152 000 Kč. Budeme žádat o dotaci na podporu
konference čes zozg (30 ooo Kč od FTZ ČzU).
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. Školení, konference a další odborné akce budou opět koncipovány jako ziskové, zisk odhadujeme
ve výši roku 2022, tedy cca 57 000 Kč.

. odhadované roční náklady na Sekretariát IDEAS a ČES činí cca 510 000 Kč (z toho cca 198 000 Kč by
mělo b,it uhrazeno lDEAS; vlastní náklady sekretariátu ČES odhadujeme na 312 000 Kč),

. Část nákladů bude muset b,ít pokryta z nerozděleného zisku minulých let (finančnízůstatek na konci
roku2O22 bude cca 216 500 Kč).

o Bez nových zdrojů (členské příspěvky nov,ých členů, vyšší zisk z odborných akcí, dotace) je
odhadovaný finanční zůstatek na konci roku 2023 přibližně 70 000 Kč. V průběhu 2O23 bude proto
nutné hledat nové finanční zdroje.

V diskusi padly některé návrhy na nové finanční zdroje:

. zvýšení členských příspěvků - v diskusi ale zazněly i obavy ze ztráty členů (a tím i síly hlasu vůči např.
státní správě) a rizika ztráty inkluzivity; zde zazněly také návrhy na podmíněné snížení či možnost
dobrovolného placení vyšších příspěvků;

. sníženíslevy na konferenci pro členy (zatím je konference pro členy zdarma);

o Posílení školících aktivit (potenciál v projektorných evaluacích, komunální a neziskové sféře, ve vazbě
na Erasmus+), Školeníjsou honorována tak, aby je členové neposkytovali dobrovolně a zároveň jsou

pro ČES zdrojem příjmů; mezi členy je dostatek expertizy na to, aby bylo více lektorů mj. i

Evaluačního minima;

r Návrhy pro získávání nových členů zejména institucionálních členů, zapojení studentů do
fundraisingu;

. ověření možností grantů nebo společných projektů.

Čestmír Hrdinka navrhl, aby správní rada vypracovala varianty a začátkem roku 2023 svolala kongres ČES

zaměřený na rozhodnutí ohledně finanční situace.

O rozpočtu na rok 2023 Kongres nehlasoval; Správní rada připraví průzkum mezi členy a následně svolá
začátkem roku 2023 Kongres, kde představívarianty úprav financování.

Daniel Svoboda vyzval členy k zasílání návrhů na odborné akce (s garancí moderátorů či lektorů) nebo
požadavky na akce na adresu ces@czecheval.cz.

Prezidentka ČES Jana Drlíková poděkovala za účast členům ČES a oficiálně ukončila formální část jednání

Kongresu v 19,30. Následovala neformální část.

Zapsala
ír,

Linda

Viceprezidentka črs

Ověřovatel zápisu
n,

/1
/,/ L'

petr Bouchal

Výkonný ředitel ČE5
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příloha: prezenční listina


