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Zápis  
Předseda Sdružení zahájil v 16:00 Mimořádný kongres České evaluační společnosti, o.s.    
 
Registrace přítomných členů:  
 

 Marie Kaufmann 

 Marie Körner 

 Inka Píbilová 

 Lucie Bučinová  

 Dušan Vítek 

 Daniel Svoboda  

 Dyma Švec  

 Oto Potluka  

 Jiří Remr  

 Petr Honskus  

 Vladimír Sodomka  

 Petr Lenc 

Předseda Sdružení na základě počtu přítomných účastníků Kongresu konstatoval, že Kongres ČES není 
v souladu s článkem VII, odst. 6 usnášeníschopný.   V souladu s článkem 6 proto svolal opakovaný Kongres 
v 17:00 hod.   
V 17:00 předseda Sdružení opakovaně zahájil Mimořádný Kongres České evaluační společnosti, o.s.   a 
představil program Kongresu:  
 

1. Zhodnocení činnosti ČES za rok 2011 
2. Etický kodex evaluátora  - východiska  
3. Etický kodex evaluátora – hlasování   
4. Opatření pro podporu implementace EKE (návrh)  
5. Diskuse k opatřením  
6. Nominace členů SR na rok 2012-2013  
7. Volba členů Správní rady pro období 2012-2013    
8. Výsledky hlasování   
9. Ostatní  

 



 

1) Zhodnocení činnosti ČES za rok 2011 

Předseda Sdružení  na úvod  informoval Kongres o aktivitách a výhledu hospodářského  výsledku pro rok  

2011 s tím, že vyzdvihl význam Konference „Evaluace na rozcestí – trendy a praxe“, kterou ČES realizovala 

v červnu 2011. Informoval mimo jiné, že ČES se v roce 2011 podílela na přednáškové činnosti na FSV UK a 

ČZU, podílela se na organizaci odborného semináře k hodnocení dopadů srovnávací metodou ve spolupráci 

s IREAS a VŠE  a účastnila se mezinárodních jednání v rámci NESE.   Účastníci Kongresu ve společné 

následující diskusi představili společné i vlastní iniciativy v oblasti budování evaluačních kapacit.  Předseda 

Sdružení poděkoval účastníkům za podnětné diskusní příspěvky a informoval, že podrobné informace k 

činnosti v roce 2011 bude součástí pravidelné roční zprávy o činnosti.  

2) Etický kodex evaluátora  - východiska (EKE) 

Předseda Sdružení informoval Kongres o postavení a účelů Etického kodexu evaluátora.  Informoval o 

přípravě Etického kodexu a poděkoval všem přítomným za připomínky a podněty pro jeho zpracování 

obdržené v období červen až prosinec 2011. Konstatoval, že Správní rada navrhla, aby byl Etický kodex 

přijat Kongresem a tím byla dána jednoznačná podpora významu Kodexu v evaluační praxi.   Vyzdvihl, že 

přijetí Kodexu Kongresem České evaluační společnosti, o.s. bude  dalším krokem vedoucím k větší 

transparentnosti České evaluační společnosti, o.s.  Upozornil, že  EKE se stane v případě přijetí Kongresem 

integrální součástí požadavků pro členskou základnu České evaluační společnosti, o.s. a zdůraznil, že 

Správní rada Sdružení již připravila  návrh podpory implementace EKE, který by měl zajisti, že EKE nebude 

pouze deklaratorním gestem a že bude mít reálné místo v každodenní praxi evaluační konstituence v ČR.   

3) Etický kodex evaluátora – hlasování  

Předseda vyzval Kongres k diskusi o předloženém „Etický kodex evaluátora“.  Kongres v diskusi o 

předloženém materiálu upozornil na formální zpracování materiálu vč. potřeby reflexe gendrové rovnosti 

v textu jednotlivých ustanovení.  Po zevrubné diskusi předseda Sdružení přistoupil  k hlasování o přijetí 

Etického kodexu evaluátora.  Kongres České evaluační společnosti, o.s. jednomyslně hlasy všech 

přítomných členů ČES odsouhlasil  materiál  Etický kodex evaluátora, verze z 9.prosince 2011 

s požadavkem, aby před jeho zveřejněním byl text vhodně doplněn  o klausuli, že mužské rody užité v  

v textu se vztahují i na ženské rody a tím zajistil gendrovou vyrovnanost textové části Kodexu.        

4) Opatření pro podporu implementace EKE do praxe a diskuse k opatřením (návrh)  

Předseda Sdružení představil přítomným členům Kongresu materiál „Návrh podpory implementace EKE do 

praxe“. Upozornil, že návrhový dokument vyžaduje delší diskusi i mimo rámec Mimořádného kongresu ČES 

a že Správní rada hodlá uzavřít připomínkové řízení – po vyvěšení  opatření na stránkách ČES -  

k 31.1.2012.   V následující rozpravě Kongres prodiskutoval  jednotlivá navrhovaná opatření pro posílení 

implementace Kodexu v praxi s tím, že navrhuje, aby byl bod 5 rozšířen o obecné sdílení zkušeností, ne 

pouze formou eLearningových programů a aby byl Kodex rozeslán spolupracujícím institucím/evaluačním 

jednotkám na úrovni ŘO, ZRS i Krajů.    

 Zveřejnění EKE 

Etický kodex evaluátora bude zveřejněn v české i anglické verzi na stránkách České   evaluační 

společnosti, o.s. – www.czecheval.cz  

 Integrace EKE do přijímacího řízení nových členů ČES  

Přihláška do sdružení bude doplněna o prohlášení, že zájemce o členství souhlasí s EKE a bude jej 

prosazovat ve své praxi.  Pro členství v ČES bude vyžadován souhlas s EKE.   

 Kontaktní email pro zadavatele evaluací a evaluátory   

Na stránkách www.czecheval.cz bude vytvořena specifická emailová adresa pro připomínky 

zadavatelů evaluací i evaluátorů k případům porušení etického kodexu v evaluační praxi.   

 Pracovní skupina  „etika v evaluacích“  

http://www.czecheval.cz/


V rámci ČES vznikne pracovní skupiny „etika v evaluacích“, která bude mít na starost monitorování 

EKE  a formulaci stanovisek pro případy porušení EKE.  Pracovní skupina bude 3členná a bude 

jmenována Správní radou Sdružení.    

 Pravidelné hodnocení  

Bude vytvořen dotazník zaměřený na zkušenosti evaluátorů – členů ČES v oblasti EKE. Cílem 

dotazníku bude zmapovat, které normy EKE vyžadují hlubší  pozornost a případné další 

rozpracování/podporu. Dotazníkové šetření bude opakováno každé 2 roky. 

 Sdílení zkušeností  k EKE  

Pro členy ĆES bude připraveno Fórum pro diskusi o EKE, na stránkách ČES vzniknou  „životní 

situace“ v návaznosti na EKE, které vhodným  způsobem poukáží na možná řešení a prevenci 

typických situací výkonu evaluace v rozporu s EKE.  

 Diseminace EKE  

Finální verze EKE bude rozeslána Řídícím orgánům SF, MZV ČR (ZRS CŘ) a dalším zainteresovaným 

subjektům na úrovni státní správy a samosprávy.   

 

Kongres bere na vědomí materiál „Návrh podpory implementace EKE do praxe“  a souhlasí s jeho 

zveřejněním k vnitřní diskusi ČES dle návrhu Správní rady.  

 

5) Nominace a volba členů SR na rok 2012-2013  

Předseda Sdružení připomenul účastníkům Kongresu, že rozhodnutím řádného Kongresu z  2.června 2011 

má Správní rada 5 členů. Upozornil, že volba v rámci Mimořádného Kongresu má za úkol zajistit kontinuitu 

Správní rady a včasnou přípravu a zapojení nově zvolených členů Správní rady do práce ČES. Poté jmenoval 

předsedu volební komise – pana Vladimíra Sodomku.   

 

Předseda volební komise vyzval přítomné, aby se vyjádřili, zda a priori přijímají/nepřijímají  nominaci na 

člena Správní rady.   S výjimkou členů M. Körner, D.Vítek, P.Honskus  všichni účastníci Kongresu potvrdili 

svoji připravenost pozici člena Správní rady přijmout  – budou li zvoleni v řádném hlasování.  Předseda 

volební komise proto přistoupil k hlasování.  Výsledky hlasování:  

 

6) Volba členů Správní rady 2012-2013   

Předseda volební komise V. Sodomka poté vyhlásil hlasování dle článku VIII, odstavce 4, písm. d) Stanov 

Sdružení. Výsledky hlasování:   

 

- Inka Píbilová       4 hlasy 

- Petr Lenc     2 hlasy  

- Oto Potluka     5 hlasů  

-  Vladimír Sodomka    10 hlasů   

- Marie Kaufmann    4 hlasy  

- Marie Körner     1 hlas  

- Dyma Švec     10 hlasů  

- Jiří Remr    9 hlasů   

- Daniel Svoboda   11 hlasů  

 

Předseda volební komise V. Sodomka seznámil účastníky Kongresu s výsledky hlasování s tím, že  Správní 

rada pro období 2012-2013 bude fungovat v tomto složení:  

 

- Daniel Svoboda  

- Dyma Švec 



- Vladimír Sodomka  

- Jiří Remr  

- Oto Potluka   

 

7) Ostatní  

- Marie Kaufmann upozornila, že by bylo vhodné, aby se ČES účastnil aktivit EES a v příštím období 

nominoval člena ČES do Správní rady EES.  

- Dušan Vítek navrhl, aby byl Etický kodex publikován na stránkách ČES v co nejkratší formě – jako materiál 

pro stažení pouze paragrafové znění EKE.  

- Daniel Svoboda informoval o přípravě dalšího ročníku EURODET s tím, že by bylo velmi žádoucí, aby se ČES 

zapojil do přípravy a organizace dalších ročníků tohoto prestižního semináře  

- Inka Píbilová informovala o společném návrhu projektu FoRS a francouzských partnerů zaměřeného na 

zvýšení efektivnosti rozvojové spolupráce.  Uvedla, že tato spolupráce by mohla být zajímavou platformou i 

pro ČES.  Předseda Sdružení zdůraznil potřebu institucionální spolupráce ČES-FoRS. Daniel Svoboda sdělil 

přítomným, že ČES se může stát členem platformy FoRS.  

- Lucie Bučinová zdůraznila potřebu šířit informaci o přijetí EKE i ke samosprávným celkům s tím, že nabízí 

pomoc při sestavení adresáře na úrovni Krajů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IČ: 22693220, Česká evaluační společnost, o.s. je registrována Ministerstvem vnitra ČR . 


