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Zahájení kongresu
Schválení výroční zprávy a uzávěrky 2019
Informace o aktivitách v roce 2020
Informace o členské základně a finanční situaci ČES
Představení kandidátů a volba nových členů Správní rady
Vyhlášení výsledků voleb do Správní rady
Diskuse plánu aktivit na rok 2021
Diskuse a schválení rámcového rozpočtu na 2021
Různé – vize do budoucnosti, posilování kapacit, struktura/role Správní rady,
projekty, online nástroje, mezinárodní aktivity, apod.

Návrh orgánů Kongresu:
Vedení Kongresu: Jana Drlíková
Mandátová komise: Čestmír Hrdinka, Lana Mitrofanova
Volební komise: Daniel Svoboda, Lana Mitrofanova
Zapisovatel: Michal Horáček

Prosíme o schválení

Poděkování

Výroční zpráva a uzávěrka 2019
Výroční zpráva
V roce 2019 byla ČES podpořena z programu zahraniční rozvojové
spolupráce České republiky v rámci projektu „Evaluace – cesta k
systémovým změnám“, spolufinancovaného Českou rozvojovou
agenturou (ČRA) a mezinárodní evaluační asociací IDEAS.

Výroční zpráva byla zveřejněna na webu ČES v červnu 2020.

Výroční zpráva a uzávěrka 2019
Výsledky hospodaření:
• Příjmy celkem: 1 023 536,23 Kč
• Náklady celkem: 882 253,57 Kč

• Výsledek hospodaření: + 141 282,66 Kč
Příjmy spolku pocházely z dotace ČRA (354 000 Kč), příjmů ze školení a
vložného na Konferenci (250 000 Kč), členských příspěvků (135 833,33
Kč), grantu IDEAS (283 543,80 Kč) a výnosových úroků (159,10 Kč).

Prosíme o schválení

Informace o aktivitách v roce 2020 I.
Nové aktivity 2020:
• Pravidelnější EvalCafé a EvalPub
• Blog
• Sociální sítě
• Evaluační minimum aktualizováno
(pilotováno), připravuje se alternativní
převedení do online verze

Informace o aktivitách v roce 2020 II.
Standardní akce
• Evaluační konference spolu s EJ NOK
• Newsletter a FlashInfo
• IDEAS a Evaluation for Transformational
Change Award
• Podpora a mentoring: MZV, MZd
• Výzva k volbě členů Kasační a etické komise

Informace o aktivitách v roce 2020 III.
Co se nám nedařilo a proč:
• Častější networking
• ČES konference na jaře zrušena kvůli pandemii Covid, obdobně jako
plánovaná dvě kola Evaluačního minima a Evalcafé na téma
hodnocení vzdělávacích programů
• Nedošlo k aktivaci přispěvatelů na blogu
• Co by pomohlo?

• Zvýšení počtu členů ČES

Informace o členské základně a finanční
situaci ČES v roce 2020
Během roku ukončilo členství 6 členů a 2 členové nezaplatili příspěvky a jejich
členství muselo být ukončeno.
Nově se zaregistrovalo 6 členů a jako institucionální člen Fakulta Tropického
zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.

• 51 individuálních členů
• 2 institucionální členové
• 1 čestný člen

Informace o členské základně a finanční
situaci ČES v roce 2020
Očekávané náklady: 652 179 Kč
Náklady zahrnují sekretariát IDEAS (420 644 Kč), sekretariát ČES (160 297 Kč),
náklady lektorů (29 000 Kč včetně doplatků za rok 2019), další přímé náklady
(50 737 Kč) a poplatky banky (2 137 Kč)

Očekávané příjmy: 519 948 Kč
Příjmy jsou tvořeny z úhrad IDEAS (odhad 403 191 Kč + 35 345 Kč předplaceno
v roce 2019), členských příspěvků (116 167 Kč), školení (3 750 Kč) a úroků na
účtu (cca 125 Kč)
Očekávaný zůstatek na kontě k 31. 12. 2020 je 437 523 Kč (počáteční zůstatek
574 499,57 Kč bez odečtení mzdových nákladů za prosinec 2019 ve výši 37 494
Kč či účetnictví za rok 2019 ve výši 18 000 Kč). Očekávaný zůstatek v pokladně
je 9 267 Kč (počáteční zůstatek 11 872 Kč)

Trochu statistiky
Počet odeslaných e-mailů z adresy svoboda@czecheval.cz: 2338
Průměr: 6,66 denně (počítáno na 351 dní)
Počet odeslaných e-mailů z adresy ideascoordinator@gmail.com: 8212
Průměr: 23,40 denně (počítáno na 351 dní)

Počet doručených a přečtených e-mailů: nepočítaně
Přehled nezahrnuje spamy a e-maily po vyřízení smazané, ani Newslettery…

Počet souborů v úložišti ČES: 4478 (399 složek)

Kandidáti a volba členů SR – prezident/ka
Jana Drlíková, M. A.
Dlouhodobě působí v evaluační jednotce Národního orgánu pro koordinaci na
Ministerstvu pro místní rozvoj, kterou aktuálně také vede. V rámci své činnosti se
věnuje kvalitativním metodám, projektovému řízení a záludnostem veřejných
zakázek. Dříve působila na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde získala komplexní
vhled do implementace ESIF v ČR. Vystudovala politologii na Karlově Univerzitě,
mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově Univerzitě a magisterský titul
obdržela z Central European University v Budapešti.

Kandidáti a volba členů SR – tajemnice
Barbora Latečková
Barbora Latečková spolupracuje od roku 2018 na evaluačních projektech primárně
s firmou 4G eval s.r.o. Získala praxi v českém i mezinárodním prostředí. Její klíčovou
kvalifikací jsou sumativní i formativní evaluace včetně hodnocení rozvojových
projektů podle kritérií OECD/DAC. Má zkušenosti s ongoing evaluacemi projektů
ESF. Mezi její specializace patří teorie změny, evaluační design a zavádění
monitorovacích systémů zaměřených na výsledky. Je držitelkou certifikátu EPDET
(2014), mezinárodně uznávaného evropského evaluačního školení. Dříve pracovala
pro Českou rozvojovou agenturu a Rozvojový program OSN.

Vyhlášení výsledků voleb

Plán aktivit na rok 2021
Novinky:
• Pracovní skupina EES o politikách EU,
10.-11. února 2021 v Praze
• The quality of life as an evaluation
criterion
• IDEAS + „Award“
• Online Evaluační minimum
• Školení kontrafaktuální evaluace

Standardně:
• Konference
• EvalCafé / EvalPub
• Studentská soutěž
• Referenční skupina MZV
• Blog
• a další

Co by si přáli členové ČES?

Rozpočet na 2021
• V roce 2021 se očekává navýšení příjmů a souvisejících nákladů ze strany
IDEAS (díky administrativní podpoře „Evaluation for Transformational Change
Award“) na 530 000 Kč až 630 000 Kč včetně administrativních
nákladů/overhead.
Prosíme o schválení
• Členské příspěvky lze očekávat v minimální výši 110 000 Kč.
• Stávající roční náklady na Sekretariát včetně souvisejících přímých nákladů činí
cca 193 000 Kč, na rok 2021 je navrženo navýšení na částku cca 220 000 Kč.
• Plánovaná školení, konference a další odborné akce by měly být opět
koncipovány jako ziskové, zejména v případě, že bude opět umožněna
prezenční forma.

Různé

