
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva 
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká evaluační společnost, z.s. 

  



2 

Obsah 

 

1. ÚVOD ..................................................................................................................................................................... 3 

2. CÍLE SPOLKU ...................................................................................................................................................... 3 

3. VÝVOJ INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE V ROCE 2016 .............................................................................. 3 

3.1 Orgány spolku .................................................................................................................................................................. 3 

3.2 Vývoj členské základny ..................................................................................................................................................... 4 

3.3 Podmínky k činnosti ......................................................................................................................................................... 4 

4. ANALÝZA ČINNOSTI V ROCE 2016 .............................................................................................................. 5 

4.1 SWOT analýza .................................................................................................................................................................. 5 

4.2 Klíčové realizované aktivity a dosažené výsledky v roce 2016 .......................................................................................... 6 

5. ROZPOČET SPOLEČNOSTI V ROCE 2016 ................................................................................................ 11 

5.1 Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 ..................................................................................................................................... 11 

5.2 Rozvaha za rok 2016 ....................................................................................................................................................... 12 

  



3 

1. Úvod 
Výroční zpráva je zpracována v souladu s požadavkem platných Stanov, a to na základě ustanovení čl. XIII, 

odst. 3. Výroční zpráva informuje o významných činnostech spolku uskutečněných v průběhu roku 2016, 

rekapituluje, které cíle byly dosaženy a které nikoli, a vytyčuje plány pro příští období. Výroční zpráva 

v neposlední řadě zachycuje stav hospodaření za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

Zpracování a předložení výroční zprávy je výrazem snahy o transparentnost a otevřenost spolku vůči svým 

členům, podporovatelům i vůči veřejnosti. Česká evaluační společnost (ČES), jako zapsaný spolek, není 

povinna výroční zprávu zpracovávat. 

2. Cíle spolku 
Česká evaluační společnost je spolkem, který sdružuje evaluátory a zájemce o evaluaci zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR, projektů a programů EU a ČR v rámci konvergenčních a kohezních cílů 

strukturálních fondů, teritoriální spolupráce a programu EU v oblasti Sousedské politiky. Jde 

o dobrovolnou, nestátní, neziskovou organizaci registrovanou do roku 2013 Ministerstvem vnitra České 

republiky a od roku 2014 Městským soudem v Praze. Cílem spolku je v souladu se stanovami sdružovat 

profesionální evaluátory, podporovat rozvoj evaluačních kapacit a zvyšovat společenskou prestiž evaluací 

jako nástroje pro hodnocení a zvyšování efektivnosti rozvojových programů a projektů. 

Předmětem činnosti je: 

 zasazovat se o zvyšování odbornosti a etiky v oblasti evaluace, 

 podporovat prostředí pro otevřenou komunikaci a výměnu informací o dění v oblasti evaluace, 

 podporovat národní i mezinárodní spolupráci evaluátorů a hájit jejich profesní zájmy, 

 zajišťovat monitoring informačních zdrojů a médií, pokud jde o oblast evaluace, 

 provádět výzkum v oblasti zvyšování efektivity evaluačních metod, 

 vykonávat úlohu centra pro výměnu odborných znalostí a zkušeností v oblasti evaluace, 

 poskytovat poradenskou činnost v oblasti aplikace, vývoje a hodnocení evaluačních metod a přístupů, 

 prosazovat aplikaci nejlepší praxe při přípravě a realizaci evaluací, 

 podporovat vzdělání, výzkum a publicistiku v oblasti evaluací, 

 zajišťovat organizačně i odborně školení, konference, pracovní setkání a vícestranné schůzky, 

 působit jako partner správním a jiným orgánům a ostatním asociacím a agenturám evaluátorů, 

 podílet se na národním i mezinárodním přenosu zkušeností a know-how v oblasti evaluací. 

 

3. Vývoj institucionálního rámce v roce 2016 

3.1 Orgány spolku 

Dne 10. 12. 2015 se konal řádný Kongres ČES, při kterém byla zvolena na rok 2016 Správní rada v tomto 

složení: 

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA – prezident 

Ing. Vladimír Sodomka – výkonný ředitel 

Mgr. Lenka Brown – viceprezident 

Ing. Lucie Bučinová – tajemník 

Mgr. Jiří Pištora – projektový manažer 
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V průběhu Kongresu, který se uskutečnil v prosinci 2016, byli pro rok 2017 voleni viceprezident 

a tajemník, neboť stávající viceprezidentka (L. Brown) se dle čl. X, odst. 2 Stanov spolku stala od 1. 1. 2017 

prezidentkou a dosavadní tajemnice (L. Bučinová) se dle čl. XI, odst. 2 Stanov spolku stala od 1. 1. 2017 

výkonnou ředitelkou. Dosavadní prezident (J. Remr) a výkonný ředitel (V. Sodomka) opustili své funkce. 

Novým viceprezidentem byl zvolen Vladimír Kváča a novým tajemníkem Daniel Svoboda. 

3.2 Vývoj členské základny 

K 31. 12. 2016 měla Česká evaluační společnost celkem 40 členů, což v meziročním srovnání představuje 

nárůst o 6 nových členů. V roce 2016 tvořili členskou základnu pouze individuální členové. Intenzivní 

diskuse ohledně institucionálního členství probíhaly zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj, 

Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí (prvním institucionálním členem 

České evaluační společnosti se v lednu 2017 stalo Ministerstvo pro místní rozvoj).   

Z hlediska profesionálního a pracovního zaměření je členská základna strukturována následovně:  

 

 
 

3.3 Podmínky k činnosti  

Česká evaluační společnost hospodařila během roku 2016 v souladu se schválenými principy hospodaření, 

usilovala tedy o vyrovnaný, resp. mírně přebytkový rozpočet. Stanoveného finančního cíle bylo 

dosahováno zejména opatřeními na výdajové straně, kdy byly během celého roku udržovány režijní výdaje 

na co nejnižší úrovni – spolek mj. bezplatně využíval prostory kanceláře (včetně energií, telefonů 

i kancelářských potřeb) jednoho z členů ČES (J. Remra). S výjimkou organizace konference byly jednotlivé 

činnosti nezbytné pro chod České evaluační společnosti zajišťovány bezplatně. Rovněž činnost členů 

Správní rady nebyla honorována. 

Příjmy České evaluační společnosti představují zejména řádné členské příspěvky, dalšími zdroji příjmů je 

vložné na Konferenci a příjmy ze školící a vzdělávací činnosti. Členské příspěvky jsou v souladu se 

Stanovami stanoveny takto:  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Privátní sektor Akademický sektor Neziskový sektor Veřejný sektor

2014

2015

2016



5 

 Individuální členství      2000 Kč  

 Institucionální členství  

o Základní    10 000 Kč 

o Prémiové   25 000 Kč 

o Rozšířené prémiové  35 000 Kč 

 

4. Analýza činnosti v roce 2016 

4.1 SWOT analýza 

Zjednodušený souhrn SWOT analýzy poskytuje přehled hlavních silných a slabých stránek spolku spolu 

s příležitostmi a riziky jeho dalšího rozvoje. Tato SWOT analýza byla připravena členy Správní rady a kromě 

informační funkce představuje rovněž výchozí materiál pro hodnocení dosaženého pokroku. 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

 Odborně silná základna společnosti (profily členů 
spolku a jejich kompetence) 

 ČES je platformou, na jejímž základě jsou 
realizovány aktivity přispívající k rozvoji evaluací 
v ČR a k budování evaluačních kapacit 
(Konference, školení, EPDET, časopis Evaluační 
teorie a praxe zdarma distribuovaný členům 
spolku jako jeden z benefitů členství v ČES) 

 Zastoupení v referenční skupině a pracovní 
skupině pro evaluace Rady pro zahraniční 
rozvojovou spolupráci a zapojení do 
připomínkování pro evaluace důležitých 
strategických a koncepčních dokumentů (MMR – 
Národní orgán pro koordinaci, MŠMT)  

 Mezinárodní spolupráce s evaluačními 
společnostmi a zapojení v rámci mezinárodních 
struktur 

 Nízká aktivizace členů spolku 

 Nejasný komunikační cíl a s tím spojená 
absence dlouhodobé komunikační strategie 

 Nedostatečné finanční zdroje a z toho 
vyplývající nemožnost investovat do rozvoje 
spolku,nedostatečná možnost zajištění větší 
institucionální stability a s tím související 
 závislost na dobrovolné práci členů 

Příležitosti (Opportunities) Rizika (Threats) 

 Možnost většího dobrovolného zapojení členů 
ČES (mimo členů Správní rady) do zajištění 
jednotlivých aktivit ČES  

 Možnost cíleného rozvoje spolku pomocí 
dotačních programů 

 Předběžný zájem o institucionální členství 

 Synergické efekty stávajících aktivit (školení, 
Konference, časopis Evaluační teorie a praxe) 

 Zahájení aktivit vycházejících z Formálních 
standardů provádění evaluací (školení, osvěta, 
oponentury, publikační činnost) 

 Posílení networkingu prostřednictvím 
konkrétních akcí (např. EvalCafé) 

 Právní komplikace při zapojování zájemců 
o institucionální členství 

 Odchod evaluátorů z odvětví 

 Vysoký stupeň personalizace vztahů mezi 
spolkem (resp. členy Správní rady) a ostatními 
zainteresovanými stranami 
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4.2 Klíčové realizované aktivity a dosažené výsledky v roce 2016 

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE 

Školení 

V roce 2016 pokračovaly konzultační a tréninkové aktivity ČES.  

V květnu 2016 se uskutečnil třídenní workshop „Conducting Professional Focus Groups - The Foundations 

and Intensive Qualitative Data Analysis“. Workshop vedla zkušená lektorka, socioložka a evaluátorka Janet 

Mancini Billson, PhD z kanadské organizace Group Dimensions International. Workshopu se účastnili jak 

členové ČES, tak širší evaluátorská komunita. Hodnocení workshopu bylo velmi pozitivní, proto v říjnu 

2016 navázalo školení trenérů „Becoming a Focus Group Expert and Trainer“. V první polovině roku 2017 

absolvují účastníci testy, na základě jejichž úspěšného složení obdrží certifikát trenéra v problematice 

fokusních skupin.  

EvalCafé 

V průběhu roku 2016 proběhla 2 setkání evaluátorů v rámci EvalCafé. Jarní setkání EvalCafé proběhlo dne 

17. 3. 2016 na téma „Sofistikované evaluační metody, ano či ne?“ a zúčastnilo se ho 8 osob z řad 

zadavatelů i evaluátorů. Ústředními otázkami, na které jsme hledali odpovědi, byly: „Jaké evaluační 

metody lze považovat za sofistikované?“, „Jsou využívány v praxi?“, „Jsou poptávány ze strany 

zadavatelů?“. 

Podzimního setkání EvalCafé na téma „Ochota a míra zapojení zadavatelů do řešení evaluačního projektu“ 

konaného dne 14. 9. 2016 se zúčastnily čtyři osoby, a to zástupci evaluátorů, zadavatelů (se zkušenostmi z 

oblasti ESIF – Evropských strukturálních a investičních fondů) a akademického sektoru. Ústředními 

otázkami, na které účastníci hledali odpovědi, byly: “Jaká je role zadavatelů při zadávání evaluací?“, „Měli 

by specifikovat zadání evaluace a pracovat s jejími výstupy nebo by se měli aktivně zapojovat do realizace 

evaluace?“, „Jaká je optimální míra participace zadavatelů?“. 

EvalCafé je úspěšný formát; diskuse pomáhají přenášet zkušenosti a předávat je dále. Jde o místo, kam 

přichází evaluátoři i zadavatelé. Výstupy ze setkání jsou zveřejňovány na webu. 

EPDET 2016 

Desátý ročník letní evaluační školy EPDET – European Program for Development Evaluation Training se 

uskutečnil ve spolupráci Development Worldwide, z.s., ČES a Slovenské evaluační společnosti ve dnech    

4. – 9. září 2016 v Praze. 56 účastníků zastupovalo 33 zemí (29 zemí podle původu, 21 zemí podle místa 

pobytu). Všem absolventům bylo nabídnuto roční členství zdarma v mezinárodní evaluační asociaci IDEAS 

(International Development Evaluation Association). Organizace školení byla hodnocena průměrným 

stupněm 4,40 (84,90 %) na pětibodové škále a pravděpodobnost využití znalostí a zkušeností stupněm 

4,11 (77,66 %). Na druhou stranu respondenti doporučili úpravy odborného programu resp. prezentací – 

této oblasti se budeme věnovat v roce 2017 (EDPET 2017 proběhne v Bratislavě). 

Po skončení EPDET se uskutečnil odpolední workshop na téma „Postupy Evropské komise při výběru 

evaluátorů“, řízený Martinem Pávem, zástupcem Generálního ředitelství pro rozvojovou spolupráci (DG 

DEVCO). Očekávání účastníků byla naplněna ze 75,9 % (hodnocení 4,03 na pětibodové škále) a kvalita 

workshopu byla v jednotlivých kritériích hodnocena v rozmezí 87,9 – 92,2 % (4,52 – 4,69 bodů). 

http://www.gdiworld.com/bio_janet1.htm
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OSVĚTOVÉ AKCE A KOMUNIKACE 

Evaluační konference 

Dne 26. 5. 2016 se konal již šestý ročník evaluační konference, tentokrát na téma „Evaluace mezi Skyllou a 

Charybdou“. Konference se opět uskutečnila ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy 

a opět se těšila velkému zájmu: zúčastnilo se jí přes 60 účastníků. Konference získala záštitu ministryně 

pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Hodnocení konference ze strany účastníků bylo pozitivní (94 % 

účastníků uvedlo, že bylo s Konferencí celkově spokojeno, přičemž 61 % bylo velmi spokojeno).  

Evaluační Newsletter 

V roce 2016 pokračovalo pravidelné zasílání elektronického Newsletteru „Novinky ČES“ (dvouměsíčník) 

a ad-hoc Flash Info, určených výhradně pro členy. Newsletter a Flash Info informují o dění v ČES, 

upozorňují členy na zajímavé akce (kurzy a konference) a pracovní příležitosti. 

Podněty do Novinek ČES jsou zasílány průběžně pověřenému zástupci Správní rady ze strany jakéhokoli 

člena ČES – jedná se zejména o odkazy na zajímavé vzdělávací akce, evaluační literaturu či upozornění na 

zajímavé možnosti práce pro evaluátory. Informace zveřejňované prostřednictvím Flash Info pak doplňují 

informace zveřejňované v Novinkách ČES, a to v případě, že je vhodné některé informace (např. o 

pracovních příležitostech) zprostředkovat členům ČES dříve než v pravidelném termínu rozesílání Novinek 

ČES.  

Evaluační teorie a praxe 

V průběhu roku 2016 vyšla dvě čísla odborného recenzovaného časopisu (podle schváleného redakčního 

plánu časopis vychází na jaře a na podzim). Časopis v průběhu roku publikoval celkem šest odborných statí 

na témata související s evaluacemi a evaluační metodologií. Uveřejněny byly např. články na téma 

evaluace dopadů environmentálních investic na kvalitu vod, metodologických postupů v oblasti analýzy 

stakeholderů a možností komplexního hodnocení kvality bydlení. Kromě recenzovaných statí byla 

publikována řada praktických informací o evaluačních konferencích a obsahové přehledy některých 

zahraničních časopisů o evaluacích. 

Studentská soutěž v evaluaci 

ČES uspořádala na podzim 2016 pilotní kolo soutěže pro studenty magisterských programů různých oborů 

se vztahem k projektovému cyklu a evaluaci. Studenti dostali možnost si vyzkoušet a aplikovat teoretické 

poznatky z metodologických (a jiných) kurzů v praxi, rozvinout evaluační myšlení a schopnost analýzy, a to 

vše ve velmi krátkém časovém limitu. Pilotního kola se účastnily 3 týmy, jejichž úkolem bylo zpracovat 

evaluační design ke konkrétnímu projektu. Vítězný tým bude prezentovat svůj návrh na Konferenci v roce 

2017. Primárním cílem soutěže je budování evaluačních kapacit, rozvinutí povědomí a pozvednutí profilu 

evaluačního oboru i profese evaluátorů.  
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ÚČAST ČES V EVALUAČNÍCH STRUKTURÁCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH 

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci 

Dne 27. 5. 2015 byla ČES přijata za člena Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), čímž navázala na 

pozorovatelský status, který získala 6. 2. 2014. Členové ČES tak mají přístup k novinkám v oblasti 

rozvojové spolupráce a globálního rozvoje a mohou se účastnit školení a dalších akcí FoRS. 

Členové ČES se průběžně zapojovali do pracovních skupin FoRS, zejména PS Efektivnost, Policy či Gender. 

Pracovní skupina pro evaluace Rady pro ZRS 

Zástupce Správní rady ČES Jiří Pištora je od roku 2016 oficiálně členem Pracovní skupiny pro evaluace 

Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Od roku 2011 je jejím členem také Daniel Svoboda, který 

zastupuje platformu FoRS. Pracovní skupina sleduje naplňování evaluačních doporučení a schvaluje plány 

a postupy evaluací na následující roky. 

Referenční skupina evaluací Ministerstva zahraničních věcí ČR  

Také v roce 2016 byl zástupce ČES (Daniel Svoboda) zapojen v referenční skupině evaluací MZV ČR. Kromě 

průběžného připomínkování zadávacích podmínek a výstupů evaluací projektů zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR připravil na začátku roku 2016 Souhrnnou zprávu z hodnocení pracovních verzí evaluačních 

zpráv za rok 2015 a obdobně v lednu 2017 zprávu za rok 2016. Tyto zprávy a jejich doporučení jsou 

prostřednictvím MZV ČR i ČES sdíleny s evaluátory a využívány pro případné úpravy zadávacích podmínek 

nebo postupů evaluací. 

NESE a mezinárodní spolupráce 

ČES se prostřednictvím svého zástupce angažovala také v zahraničí: již od roku 2015 totiž ČES 

spolupředsedala síti evropských evaluačních společností NESE (Network of European Evaluation Societies) 

a v předsednické roli setrvala i v roce 2016. Působení zástupce ČES bylo ostatními členy hodnoceno velmi 

pozitivně. Pro rok 2017 byla do předsednické funkce zvolena Polská evaluační společnost (PES). V rámci 

NESE i EES (European Evaluation Society) je oceňována především vysoká agilita ČES, dosahované 

výsledky při budování a kultivaci evaluačního prostředí v ČR, mj. díky Etickému kodexu evaluátora 

a Formálním standardům provádění evaluací. Ostatní partneři v NESE obdivují ČES pro vysokou pozornost, 

kterou Společnost věnuje institucionalizaci oboru evaluací v ČR a odbornému rozvoji svých členů.  

EES – European Evaluation Society 

J. Remr prezentoval ČES na mezinárodní konferenci EES v Maastrichu v rámci diskusního panelu 

věnovaného institucionalizaci a profesionalizaci oboru evaluací ve Střední Evropě. V rámci panelu 

nazvaného „The best way to predict the future is to create it – evaluation professionalism in Central 

Europe“ vystoupil  s příspěvkem „Professional Development of Evaluators in the Czech Republic“. 

IDEAS 

V roce 2016 se Daniel Svoboda jako bývalý vice-president IDEAS podílel na přípravě voleb do Správní rady 

a byl opět zastoupen ve volební komisi a také v komisi pro referendum o nových stanovách a finančním 

plánu (na základě schválených stanov byl v lednu 2017 Správní radou požádán o přípravu nových 

volebních pravidel). 
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ZVYŠOVÁNÍ KVALITY EVALUACÍ V ČR 

Připomínkování dokumentů  

V roce 2016 se ČES podařilo ovlivnit strategické dokumenty některých ministerstev, např. metodiku NOK 

(Národního orgánu pro koordinaci).  

Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě Metodiky zadávání evaluací 

V roce 2016 se na ČES obrátilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), konkrétně útvar veřejných zakázek 

s žádostí o přípravu Metodiky zadávání evaluací. Správní rada proto oslovila členy ČES s nabídkou 

možnosti zapojit se do činnosti pracovní skupiny ČES pro přípravu této metodiky. Výstupem z činnosti 

pracovní skupiny je návrh metodiky, který byl již připomínkován ze strany MMR (útvaru veřejných zakázek 

a IROP – Integrovaného regionálního operačního programu) a do kterého ještě útvar veřejných zakázek 

MMR zajistí ještě větší vazbu navrhovaných postupů zadávání s novými ustanoveními Zákona o zadávání 

veřejných zakázek.  

účast ČES na PS pro evaluace MMR-NOK (květen 2016) 

Prezident Jiří Remr a víceprezidentka Lenka Brown se zúčastnili v květnu 2016 setkání Pracovní 

skupiny pro evaluace MMR-NOK, kde prezentovali činnost ČES zástupcům Řídícího orgánu.  

 

PROJEKTY A FUNDRAISING 

Také v roce 2016 byla snaha získat podporu z externích zdrojů. Byla připravována nabídka na výběrové 

dotační řízení v rámci dotačního titulu České rozvojové agentury „Posilování kapacit a partnerství 

nestátních neziskových organizací“ na podporu projektů v oblasti ZRS, oblast Odborné kapacity. K podání 

žádosti však z důvodu finančně náročné spoluúčasti na financování ze strany ČES nedošlo. 

V rámci přípravy evaluační soutěže byla také zpracována žádost o grant na zajištění příspěvku na 

organizaci soutěže; žádost však nebyla úspěšná.  

Prostřednictvím pracovních skupin FoRS jsme se podíleli na přípravách návrhů na úpravu dotačních titulů 

České rozvojové agentury a souvisejících dokumentů, formulářů a hodnotících kritérií. Jednání budou 

pokračovat v roce 2017. 

 

INSTITUCIONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Stabilizace společnosti 

Nově nastavený systém fakturace členských příspěvků se osvědčil – přinesl nejen zjednodušení procesu 

kontroly, ale také lepší přehled o neplatících členech, se kterými je následně komunikována náprava nebo 

ukončení členství. 

Konference v roce 2016 nebyla ztrátová, i když došlo k nárůstu nákladů (v souvislosti s kvalitnějším 

cateringem). To si vynutilo zvýšení vložného. Pro členy ČES i nadále zůstává účast na každoroční 

konferenci bezplatná. V roce 2016 se na finančním zabezpečení konference podílel sponzor – společnost 

Ernst & Young finanční částkou 25 000 Kč.  
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Kongres ČES 

V roce 2016 byla poprvé zavedena praxe svolání Kongresu ČES dvakrát ročně – na konci prvního pololetí a 

před koncem roku. Důvodem je vyslyšení názoru členů, že Výroční zpráva za předchozí rok by měla být 

Kongresem schválena bezprostředně po jejím vytvoření (Výroční zpráva za předchozí rok je zpracovávána 

na konci prvního čtvrtletí roku následujícího v návaznosti na uzavření účetního období). V roce 2016 se 

konal první Kongres ČES dne 26. 5. 2016 s hlavním cílem schválení Výroční zprávy za rok 2015 a druhý dne 

30. 11. 2016 s hlavním cílem zvolit nové členy Správní rady a vytýčit směřování společnosti v roce 2017.  

Webové stránky ČES 

Webové stránky společnosti jsou pravidelně aktualizovány. Kromě aktualizace medailonků členů ČES jsou 

přidávány zejména informace o realizovaných aktivitách (např. Konference, EvalCafé) a upozornění na 

nové akce (např. plánované vzdělávací aktivity, pracovní příležitosti, apod.). 

Členství v ČES 

V roce 2015 byl blíže specifikován rámec a podmínky institucionálního členství a byla zahájena jednání 

s potenciálními členy ze strany klíčových zadavatelů, která pokračovala i v roce 2016. Na kongresu 30. 11. 

2016 byla schválena třetí varianta institucionálního členství (rozšířené prémiové institucionální členství), o 

kterou vyjádřilo zájem Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR se stalo členem ČES v lednu 2017).  

V roce 2016 pokračoval zájem o individuální členství v ČES a došlo tak k dalšímu rozšíření členské základny 

na 40 individuálních členů – k největšímu nárůstu došlo u členů z akademického a privátního sektoru. 

Čestné členství 

V roce 2015 byl poprvé využit institut čestného členství. Prvním čestným členem se stal PhDr. Dmitrij 

Švec, jeden ze zakládajících členů společnosti, předseda sdružení v letech 2010 – 2011 a výkonný ředitel 

v letech 2008 – 2009 a 2012 – 2013. V roce 2016 nebylo čestné členství uděleno žádné další osobě.  
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5. Rozpočet společnosti v roce 2016 
 

V roce 2016 dosáhly náklady spolku cca 173 tis. Kč a příjmy cca 234  tis. Kč, hospodářský výsledek byl 

kladný a činil cca 62  tis. Kč. Hlavní příjmy spolku pocházely z příjmů ze seminářů, z vložného na Konferenci 

a z členských příspěvků. 

 

5.1 Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 
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5.2 Rozvaha za rok 2016 

 

 

 

 


