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Informace ke Kongresu České evaluační společnosti (ČES) 
(konaný 22. 12. 2009 v Praze) 

 
Kongres zahájil místopředseda  sdružení v 16 h a představil program jednání.  

 

 Slovo úvodem  

 Podkladová zpráva o činnosti za rok 2009  

 Výhledy pro rok 2010 – diskuse  

 Volba členů Správní rady sdružení (2010-2012) 

 Ukončení a závěr  

 

Shrnutí jednotlivých bodů jednání: 

 

1. Prezentace podkladové Výroční zprávy za rok 2009 
Výkonný ředitel prezentoval aktivity za rok 2009, které si stanovila Správní rada – zaměřil se zejména na 

ty, které se nezrealizovaly, především z důvodů omezených kapacit. Současně nastínil návrh rozvoje na 

rok 2010. 

Úkoly na rok 2010 (podrobněji  jsou uvedeny v podkladové zprávě): 

 další budování evaluačního týmu 

 účast na evaluačních konferencích, především pak na výročním zasedání IDEAS u příležitosti 

IPDET  

 organizace EuropDET na Slovensku jako pokračování CzechDET 

 účast na evaluačním školení IPDET  

 výroční konference EES v Praze – propojit s aktivitami ČES, využít k rozšíření povědomí a členské 

základy ČES a umožnit účast členům ČES na konferenci 

 Bylo odsouhlaseno, že každá oblast rozvojových bude mít specifickou pracovní skupinu 

(rozvojový tým) složenou z členů sdružení.   

 Dále je Kongresem požadováno, aby byla vytvořena vnitřní projektová skupina  – odpovědnost za 

oblast Projekty.  Členství a další případné úpravy pracovních skupin provede Správní rada na 

svém 1. zasedání v roce 2010.  

 Financování  

 byly zmíněny některé finanční příležitosti: FORS – ČES společně se Slovenskou evaluační 

společností; Visegradský fond  

 úkol: zajistit zdroje na institucionální budování a trénink – vytvořit projektovou skupinu a 

připravit projektové materiály 



 

 

 Návrh dalších aktivit: Evaluační školení pro 2 vysoké školy 

 Věda a výzkum 

 Kongres vyzývá členy k vyšší publikaci v médiích – zejména psaní discussion papers 

 DWW připravuje shrnutí k Pařížské deklaraci (efektivnost rozvojové pomoci) 

 články publikované pod hlavičkou ČES musí před uvedením do tisku schválit redakční rada  

 Návrhy z řad členů 

 návrh na zrušení doporučení pro nového člena – doporučeno ke zvážení 

 každý člen získá 1 nového člena (aktivní rozšiřování členské základny na osobní bázi) – schváleno  

 

2. Schválení výroční zprávy 
Kongres odsouhlasil, že výroční zpráva za rok 2009 bude schválena po připomínkovém řízení  „per 

rollam“. Výroční zpráva bude předložena členům sdružení po obdržení účetní uzávěrky hospodaření 

občanského sdružení.  Po jejím  odsouhlasení bude zveřejněná na stránkách ČES. 

 

3. Výše členských příspěvků pro rok 2010 
Proběhla diskuse ohledně návrhu na snížení členského příspěvku na rok 2010 s ohledem na motivaci 

vstupu nových členů.  

Návrh 1: výše členského příspěvku 1 000 Kč (5 hlasů PRO) 

Návrh 2: výše členského příspěvku 1 500 Kč (4 hlasy PRO) 

Kongres schvaluje výši členského příspěvku na rok 2010 ve výši 1 000 Kč.   

 

4. Počet členů správní rady 
Na návrh z pléna byl diskutován návrh změny počtu členů správní rady.  Kongres po diskusi a zvážení   

potvrzuje stávající počet členů Správní rady – tj. 4 členové. 

 

5. Volba Správní rady 
Volba proběhla tajným hlasováním z nominovaných kandidátů (vyloučeni byli kandidáti, kteří nepřijali 

nominaci). 

Výsledky hlasování – noví členové Správní rady (dle počtu hlasů): 

Daniel Svoboda – 8 hlasů 

Steve O´Connor – 8 hlasů 

Katarína Navrátilová – 7 hlasů 

Dyma Švec – 7 hlasů 

 

Správní rada se sejde do konce ledna 2010 a na své 1. Schůzi, kde ze svého středu vybere předsedu a 

místopředsedu a mimo jiné schválí plán aktivit na rok 2010. Správní rada bude zvát na své schůzky také 

bývalé vedení ČES kvůli zajištění vazby související s přípravou výroční konference EES.    


