
 
 
 
 
 
Výroční zpráva 
Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 
(článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-12-01 
Česká evaluační společnost, o.s. 

  



 
2 

Obsah 

 

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

2. CÍLE SDRUŽENÍ .................................................................................................................................................. 3 

3. VÝVOJ INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE V ROCE 2013 ........................................................................... 3 

3.1 Orgány společnosti .................................................................................................................................................... 3 

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

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

4. ANALÝZA ČINNOSTI V ROCE 2013 .............................................................................................................. 4 

4.1 SWOT analýza .................................................................................................................................................................. 4 

4.2 Klíčové realizované aktivity a dosažené výsledky ............................................................................................................. 6 

5. ROZPOČET SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 ................................................................................................... 7 

5.1 Výkaz zisků a ztrát za rok 2013 ......................................................................................................................................... 8 

6. VÝHLED ČINNOSTÍ NA ROK 2014 ............................................................................................................. 10 

  



 
3 

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

ustanovení čl. XIII, odst. 3. Výroční zpráva informuje o významných činnostech sdružení uskutečněných v 

průběhu roku 2012, 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. 1.2013 do 31. 12. 2013. 

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

svým členům, podporovatelům i vůči široké veřejnosti. Česká evaluační společnost, která je občanským 

sdružením založeným v souladu s §6 zákona č.83/1990 Sb., totiž není povinna výroční zprávu zpracovávat. 

2. Cíle sdružení  
Česká evaluační společnost je občanským sdružením, které sdružuje evaluátory a zájemce o evaluaci 

rozvojové spolupráce ČR, pomoci 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 Ministerstvem vnitra České republiky. Cílem sdružení 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 hodnoceni evaluačních metod a přístupů,  

 prosazovat aplikaci nejlepší praxe při přípravě a realizaci evaluací,  

 podporovat vzdělání, výzkum a publicistiku v oblasti evaluaci,  

 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 2013 

3.1 Orgány společnosti  

V roce 2013 proběhl řádný Kongres České evaluační společnosti dle článku VIII Stanov sdružení, odstavec 

3, v termínu 13. 12. 2013. Řádný Kongres České evaluační společnosti konaný v roce 2013 zvolil Správní 

radu pro období 2014 – 2015, dle článku Stanov VIII, odst. 4, ve složení: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, 

Ing. Oto Potluka, Ph.D., Ing. Inka Píbilová, MAS, Mgr. Daniel Svoboda, Ing. Vladimír Sodomka. 

V souladu s článkem IX., odst. 2 stanov sdružení Správní rada provedla volbu předsedy a místopředsedy 

Sdružení na období 2014 – 2015, a to na svém prvním zasedání v lednu 2014 takto: 

- Předseda sdružení: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 

- Místopředseda sdružení a výkonný ředitel: Ing. Vladimír Sodomka 
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3.2 Vývoj členské základny 

K 31. 12. 2013 měla Česká evaluační společnost, o.s. celkem 17 členů, což v meziročním srovnání 

představuje přínos 5 nových členů. Pokles členské základny byl způsoben především vyloučením členů, 

kteří neuhradili členské příspěvky. Z hlediska profesionálního a pracovního zaměření je členská základna 

strukturována následovně: 

 

 

3.3 Podmínky k činnosti  

Řádný členský příspěvek podle Stanov činí 2000 Kč. Česká evaluační společnost během roku udržovala co 

nejnižší režijní výdaje - sdružení mj. bezplatně využívalo prostory kanceláře (včetně energií, telefonů i 

kancelářských potřeb) místopředsedy Správní rady. S výjimkou školení a podpory při moderování 

Konference byly jednotlivé činnosti nezbytné pro chod České evaluační společnosti a pro naplňování její 

činnosti realizovány členy sdružení včetně členů Správní rady bezplatně. 

 

4. Analýza činnosti v roce 2013 

4.1 SWOT analýza  

Zjednodušený souhrn SWOT analýzy poskytuje přehled hlavních silných a slabých stránek sdružení 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 Slabé stránky 

Odborně silná základna společnosti (profily členů 
sdružení a jejich kompetence) 
 
Databáze ověřených a aktualizovaných kontaktů na 
jednotlivce a instituce zabývající se evaluacemi v ČR 
 
ČES je skutečnou platformou, na jejímž základě 
vznikají aktivity přispívající k rozvoji evaluací v ČR a k 
budování evaluačních kapacit  
 

Nevyrovnanost členské základny; významně 
převažují realizátoři nad zadavateli 
 
Nedostatečná spolupráce se členskou základnou; 
nízká aktivizace členů 
 
Vysoký počet členů neplatících členské příspěvky 
 
Chybějící komunikační strategie – budování 
značky ČES a zvyšování povědomí o aktivitách ČES 

Struktura členské základny 

Privátní sektor 

Akademický sektor 

Neziskový sektor 

Veřejná správa 



 
5 

Pořádání výroční evaluační konference za účasti 
zástupců klíčových institucí v ČR v oblasti evaluací  
 
Realizace školení (mj. pro zadavatele evaluací) 
 
Přijatý Etický kodex, který je vyžadován zadavateli 
evaluací v rámci zadávacích podmínek 
 
Časopis Evaluační teorie a praxe je zdarma 
distribuován členům Sdružení jako jeden z benefitů 
členství v ČES 
 

mezi evaluátory v ČR a v zahraničí 
 
Obtížná správa a aktualizace Webu, vč. domény 
 
Nárazový charakter činnosti sdružení (vůči 
členům i navenek) 
 
Nízká hodnota poskytovaná členům 

Příležitosti Rizika 

Možnost cíleného rozvoje prostřednictvím 
dotačních programů; využít zájmu o institucionální 
členství 
 
Navázání na již realizovaná evaluační školení a 
Konferenci dalšími aktivitami; navázání na evaluační 
školení EPDET v oblasti networkingu evaluátorů 
 
Podpořit synergický efekt stávajících aktivit 
(Konference, školení, časopis Evaluační teorie a 
praxe) 
 
Zvyšování kvality evaluačního prostředí 
implementací Formálních standardů provádění 
evaluací 
 
Představit ČES jako oficiální připomínkovací místo 
 
Zvýšit povědomí o ČES a o evaluacích v rámci 
plánovaného Roku evaluací (2015); adaptace Webu 
umožňující realizaci případných informačních a 
komunikačních aktivit 
 
Aktivnější zapojení ČES v rámci NESE 
 
Vytvoření stálého sekretariátu včetně jeho 
adekvátního personálního zajištění 
 

Omezené finanční zdroje a z toho vyplývající 
nemožnost investovat do budoucího rozvoje 
sdružení 
 
Závislost na kapacitách, aktivitě a ochotě členů 
zapojovat se 
 
Nezájem významných zadavatelů o činnost ČES 
 
Nezájem významných realizátorů evaluací o 
členství v ČES 
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4.2 Klíčové realizované aktivity a dosažené výsledky  

Evaluační konference „Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+“ 

Nejvýznamnější akcí v roce 2013 byl III. ročník evaluační konference konané dne 28. května 2013 ve 

spolupráci s FSV UK (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy).  Konference byla určena zadavatelům 

evaluací, interním evaluátorům i externím subjektům provádějícím evaluace v rámci neziskového, 

soukromého a veřejného sektoru. Konference byla v neposlední řadě určena také akademickým 

pracovníkům a studentům oborů, ve kterých se evaluace uplatňují. Tak jako v předchozích letech, lze i 

tento ročník Konference označit za úspěšný, což dokládají jednotlivé výsledky z jejího vyhodnocení 

samotnými účastníky. Celkovou spokojenost s Konferencí ČES 2013 vyjádřilo 96 % respondentů, přičemž 

polovina účastníků byla velmi spokojena a dalších 46 % bylo spíše spokojeno. Celkem 4 % (1 účastník) 

uvedl, že je s Konferencí spíše nespokojen; žádný z účastníků nebyl velmi nespokojen. 

Zlepšení administrace Konference  

Jako samostatnou aktivitu je třeba považovat významné zlepšení administrace Konference a rozšíření 

služeb poskytovaných v rámci Konference jak přednášejícím, tak také účastníkům. V rámci těchto zlepšení 

byla zavedena distribuce certifikátů o absolvování Konference a distribuce speciálních certifikátů 

přednášejícím. Dále byly na Webu ČES uveřejněny prezentace přednášejících, kteří vyjádřili souhlas 

s jejich zpřístupněním. Konference byla doplněna k „Evaluátorský klub“ umožňující neformální diskusi 

mezi účastníky Konference. 

EPDET – European Program for Development Evaluation Training 

V roce 2013 byl ve spolupráci s občanským sdružením Development Worldwide a Slovenskou evaluační 

společností uspořádán sedmý ročník mezinárodní evaluační letní školy EPDET. Školení se uskutečnilo ve 

dnech 15. až 21. září 2013 v Praze. Mezi 56 účastníky bylo zastoupeno 37 zemí (27 podle země původu a 

26 podle země současného pobytu). 

Integrace Etického kodexu do zadávací dokumentace evaluací 

V roce 2013 došlo k zásadnímu rozšíření praxe, kdy se v příslušných zadávacích dokumentacích vyžaduje 

od uchazečů respektování Etického kodexu evaluátora.  První institucí, která začala vyžadovat Kodex, bylo 

MPSV, následně se přidali další zadavatelé. 

Přijetí Formálních standardů provádění evaluací 

Na konci roku 2013 byly na řádném Kongresu České evaluační společnosti schváleny „Formální standardy 

provádění evaluací“ (viz www.czecheval.cz), které podrobně popisují základní standardy pro provádění 

evaluací a posílení kvality evaluací a využití jejich výsledků. 

Účast na sympóziích, konferencích a seminářích 

V roce 2013 se členové ČES zúčastnili mezinárodních odborných akcí a programů. V Ostravě se uskutečnilo 

pilotní představení nového přístupu Outcome Mapping, respektive Outcome Harvesting. Dále byla na 

výroční konferenci ROP Moravskoslezsko nazvané „Evropské příležitosti regionu“ přednesena prezentace 

na téma výsledkově orientovaného přístupu v evaluacích (říjen 2013). 

Akreditace školícího programu Základy evaluace u Ministerstva vnitra ČR 

Ministerstvo vnitra oficiálně akreditovalo ČES jako vzdělávací instituci a současně akreditovalo dva školící 

programy: Úvod do evaluací a Plánování a organizace evaluací. 

http://www.czecheval.cz/
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Zahájení vydávání odborného časopisu Evaluační teorie a praxe 

V průběhu roku 2013 bylo vydáno první číslo odborného časopisu Evaluační teorie a praxe. Časopis je 

určen zejména zástupcům institucí veřejné správy, pracovníkům řídících orgánů operačních programů a 

implementačních struktur, zástupcům společností provádějících evaluace, vzdělávacím institucím a 

neziskovým organizacím. Významnou skupinou čtenářů, na které se časopis zaměřuje, jsou akademičtí 

pracovníci a studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, v nichž se evaluace 

uplatňují (veřejná politika a veřejná správa, sociologie, sociální politika a sociální práce, pedagogika, 

ekonomie, kriminologie, adiktologie, regionální studia a další)Současně byl zřízen separátní web časopisu, 

kde budou publikovány relevantní  vědecké texty včetně archivu jednotlivých čísel časopisu v elektronické 

podobě. Ke konci roku 2013 měl časopis již první předplatitele; tištěná podoba časopisu začala vycházet 

v nákladu 500 ks. 

Návrh změny Stanov ČES 

V roce 2013 byly zahájeny činnosti směřující k návrhu nových stanov sdružení. Potřeba nových stanov 

vyplynula z požadavků na větší operativnost a akceschopnost sdružení, z potřeby posílit zastupitelnost 

členů v rámci jednotlivých orgánů sdružení, z potřeby podrobněji popsat, formalizovat a depersonifikovat 

jednotlivé postupy a činnosti vykonávané sdružením, z nutnosti zajistit kontinuitu hlavních činností a 

v neposlední řadě také umožnit institucionální členství. Kromě toho stanovy musí zohledňovat 

požadavky nového Občanského zákoníku včetně změny právní formy z občanského sdružení na zapsaný 

spolek. 

Revize stavu členských poplatků 

Na podzim 2013 proběhlo mimořádné prověření stavu plateb členských příspěvků za roky 2012 a 2013. 

Správní rada rozhodla, že nezaplacené příspěvky za minulé období nebudou nadále vymáhány a budou 

uplatněny příslušná ustanovení Stanov sdružení týkající se členství a důvodů pro zánik členství ve 

Sdružení. Jednotliví členové byli vyzváni k úhradě členských příspěvků a těm, kteří na výzvu nereagovali, 

bylo členství ukončeno. 

V průběhu roku 2013 byli přijati tři noví členové. 

Peer-review 

Na konci roku 2013 se členové ČES dohodli na provedení peer-review vybraných evaluací projektů 

zahraniční rozvojové spolupráce, uskutečněných v letech 2012 – 2013. Celkem bylo s využitím čerstvě 

schválených Formálních standardů evaluační praxe zhodnoceno 16 evaluačních zpráv, do hodnocení se 

zapojilo celkem 8 členů ČES. Výsledky byly diskutovány na pracovních workshopech v lednu 2014 a 

následně byly prezentovány Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Současně bylo dohodnuto zapojení ČES do 

Referenční skupiny evaluací MZV od roku 2014. 

 

5. Rozpočet společnosti v roce 2013  
 

V roce 2013 dosáhly náklady sdružení cca 38 tis. Kč a příjmy 70 tis. Kč, hospodářský výsledek byl kladný a 

činil cca 31 tis. Kč. Hlavní příjmy sdružení pocházely z příjmů z Konference a členských příspěvků. 
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5.1 Výkaz zisků a ztrát za rok 2013 
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6. Výhled činností na rok 2014 
 
Na rok 2014 je plánováno pokračování činností zaměřených na postupné prosazování Etického kodexu 

evaluátora a Formálních standardů provádění evaluací do evaluační praxe. Plánují se aktivity pro podporu 

evaluačních kapacit v ČR a rozvoj spolupráce evaluátorů na národní i mezinárodní úrovni. 

Dále je plánováno uskutečnění již čtvrtého ročníku Konference ČES v Praze, tentokrát s účastí zahraničních 

přednášejících. Na září 2014 je naplánován osmý ročník letní školy EPDET, na jejíž organizaci se bude ČES 

opět spolupodílet se Slovenskou evaluační společností (letní škola proběhne na Slovensku). 

Na rok 2014 se plánuje vydání dvou čísel časopisu Evaluační teorie a praxe, a to na jaře a během podzimu. 

Novou roli bude mít ČES díky zastoupení v Referenční skupině MZV pro evaluace projektů a programů 

zahraniční rozvojové spolupráce. Na základě zkušeností z peer-review evaluací v oblasti rozvojové 

spolupráce se členové ČES budou v roce 2014 podílet na analogickém vzájemném hodnocení evaluací 

projektů hrazených ze Strukturálních fondů EU. 

V roce 2014 budou připraveny a projednány nové stanovy; nezávisle na tom proběhne v souladu s novým 

Občanským zákoníkem registrace České evaluační společnosti jako zapsaného spolku na Městském soudu 

v Praze. 

Během roku 2014 budou hledány příležitosti k vyšší aktivizaci členů sdružení. 


