
Zápis ze Správní rady ČES 

Termín konání:  4. 9. 2018 

Účastníci:  Vladimír Kváča (VK), Daniel Svoboda (DS), Martin Pělucha (MP), Lucie 
Jungwiertová (LJ), Martin Nekola (MN), Eliška Masná (EM) 

Jednání řídil:  Daniel Svoboda 
 

Program SR: 

• Schválení zápisu z minulé SR 

1/ Změna sídla ČES 

2/ Global Assembly IDEAS 10/2019 v Praze 

3/ Dotační projekt 2019 

4/ Evaluační minimum podzim 2018 

5/ EvalCafé 

6/ Metodika zadávání evaluací 

7/ Volby do SR – Kongres 11-12/2018 

8/ Finální vyhodnocení konference 

9/ Konference MMR 

10/ Různé 

Ad 1/ Změna sídla ČES 

Development Worldwide, z.s. (DWW) nabídl poskytnutí zázemí a převedení sídla ČES do svých prostor 
(Máchova 469/23, 120 00 Praha 2). DS je ochoten převzít vedení sekretariátu. 

SR s tímto návrhem souhlasí a pověřuje DS, aby ve spolupráci s EM a Janou Menšíkovou zařídil změnu 
sídla, včetně všech souvisejících administrativních úkonů (mj. návrh na změnu sídla ve stanovách – musí 
být odsouhlaseno Kongresem, následné změny v rejstříku apod.). 

Ad 2/ Global Assembly IDEAS 10/2019 v Praze (předběžný termín 29. 9. – 5. 10. 2019) 

IDEAS – International Development Evaluation Association pořádá každé dva roky Global Assembly pro 
zhruba 150–200 odborníků aktivních v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a evaluací (zatím New 
Dehli, Johannesburg, Amman, Bridgetown – Barbados, Bangkok, Guanajuato – Mexiko). Schéma akce 
zahrnuje 2 dny odborných workshopů a 3 dny multipanelové konference. Navržené hlavní téma na rok 
2019 je Evaluation for Transformative Change. 

DS zajistil nabídku hotelu Duo a komunikuje další podrobnosti se zainteresovanými stranami. Správní rada 
IDEAS kandidaturu České republiky schválila. Při jednání na MZV byla slíbena podpora této akci (bude 
projednán přímý účelově vázaný dar pro IDEAS pro podporu účastníků z prioritních zemí ZRS, pomoc s vízy, 
aktivní účast na akci, podpora naší žádosti o dotaci – viz další samostatný bod). ČES by se měl pokusit 
získat další podporu od MMR, Magistrátu apod. 

SR souhlasí s tímto návrhem a potvrzuje organizační podporu. DS bude pokračovat v jednání s IDEAS a 
MZV. VK osloví MMR (po říjnové konferenci NOK). 

Ad 3/ Dotační projekt 2019 

DS předběžně vyčíslil požadovanou výši dotace na 354 000 Kč, při vlastním spolufinancování 118 000 Kč. 
Projekt by mohl pokrýt polodobrovolnickou funkci sekretariátu, lidi zapojené do organizace GA IDEAS, 
materiály pro účastníky, tisk brožur, cca 50 % účastnického poplatku pro 10 členů ČES a překlady webové 
stránky ČES a dalších dokumentů. Projekt by měl být předložen do dotačního programu České rozvojové 
agentury (ČRA) „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně 



posilování kapacit a partnerství NNO)“. Náklady vlastní konference ČES a školící aktivity by měly být 
pokryty z účastnických poplatků těchto akcí. 

SR souhlasí, aby DS ve spolupráci s LJ začal připravovat návrh projektu (výzva by měla být vyhlášena v září 
2018). 

Dodatečná informace: Do schválení státního rozpočtu je podle ČRA vyhlášeno moratorium na vyhlašování 
dotačních programů pro nestátní neziskové organizace. 

Současně byla diskutována potřeba zajištění dlouhodobého financování (diverzifikace zdrojů), mj. pro 
podporu „profesionalizace“ ČES, pro vývoj nových kurzů a metodik, pro možnost zapojení zahraničních 
odborníků do akcí ČES a podporu vyšší účasti členů na zahraničních i národních akcích apod. O této 
podpoře je potřeba jednat nejen s MZV (oblast evaluací zahraniční rozvojové spolupráce), ale zejména 
s institucemi zapojenými do evaluací programů ESIF a národních programů (MMR a další rezorty, kraje 
apod.). Identifikace zdrojů financování by měla vycházet ze závěrů diskuse o dlouhodobé strategii ČES – 
viz také bod 5. VK projedná možnou podporu s MMR (po konferenci NOK). LJ ověří možnosti dalších 
zdrojů. 

Ad 4/ Evaluační minimum podzim 2018 

Podzimní kurz Evaluačního minima byl odsouhlasen ve dnech 13.-14. listopadu 2018 v novém sídle ČES 
(DWW). Protože dotační program ČRA počítal v roce 2018 pouze s jedním školením, DS se pokusí získat 
částečnou podporu od FoRS (v závislosti na počtu účastníků z této platformy). Účastnický poplatek by měl 
zůstat ve stejné výši jako u dotovaného jarního kurzu. EM připraví návrh pozvánky a registrace, VK a DS 
následně informace doladí, aby mohla být registrace zahájena v nejbližších dnech. 

Ad 5/ EvalCafé 

EvalCafé ke strategii ČES se uskuteční 24. 9. od 16.30 v DWW. Program bude vycházet z návrhu SWOT, 
který i na základě výsledků dotazníkového šetření připravila LJ. Ostatní členové SR se k návrhu vyjádří a LJ 
následně SWOT upraví, aby mohla být s předstihem rozeslána účastníkům. Úkolem EvalCafé bude 
připravit finální verzi SWOT a také dvě až tři základní otázky pro členy ČES, aby mohly být závěry a 
doporučení projednány na podzimním Kongresu ČES. Předpoklad je, že další jednání ke strategii proběhne 
v únoru 2019, aby mohl být návrh Strategie (včetně návrhu případné aktualizace Stanov) projednán a 
schválen na jarním Kongresu 2019. Pozvánku na základě podkladů LJ připraví a rozešle EM. Součástí 
pozvánky by mělo být i Save the Date pro Kongres (dne 29. 11. 2019). 

EvalCafé k metodice zadávání evaluací proběhne bezprostředně po konferenci NOK (kde bude návrh 
metodiky prezentován) dne 15. 10. 2018 od 16.30 v DWW. 

Ad 6/ Metodika zadávání evaluací 

K návrhu metodiky proběhlo jedno EvalCafé (24. 4. 2018) a následné interní připomínkové řízení. Podněty 
a připomínky podle relevance zapracoval VK a stávající verze byla projednána členy SR ČES. VK dokončí 
finální návrh a po editaci ze strany DS (12. 9. 2018) bude návrh rozeslán členům a dalším zainteresovaným 
stranám společně s pozvánkou na konferenci NOK (kde k metodice proběhne panelová diskuse) a na 
následné EvalCafé. Pozvánku rozešle EM. 

Ad 7/ Volby do SR – Kongres 11-12/2018 

Termín konání Kongresu byl odsouhlasen na 29. 11. 2018 od 17.30, pravděpodobně opět v restauraci 
Krčma (rezervaci zajistí DS). Společně s pozvánkou na Kongres budou členové vyzváni k předložení 
nominací na pozice tajemníka a viceprezidenta. Předběžnou pozvánku připraví VK a po schválení ji rozešle 
EM. Program Kongresu by měl být projednán na další SR. 

Ad 8/ Finální vyhodnocení konference (resp. akcí roku 2018) 

Dosud stále zbývá dokončit některé plánované akce (Evaluační minimum, EvalCafé, metodika), ale SR 
doporučuje začít pracovat na závěrečné zprávě projektu podpořeného ČRA již nyní (informace budou 



prezentovány také na Kongresu). LJ připraví návrh technické části zprávy, čerpání rozpočtu průběžně 
aktualizuje DS. DS ve spolupráci s EM připraví i souhrn výdajů a příjmů ČES nad rámec projektu. 

Ad 9/ Konference MMR 

Informace o konferenci a registrační podmínky byly zveřejněny – konference se koná 3. 10. 2018 v budově 
MMR, následující den proběhnou dva workshopy (vizualizace dat a kontrafaktuální evaluace) – více viz 
http://dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Akce/4-evaluacni-konference-EJ-NOK-MMR. Pozvánka bude 
přeposlána členům ČES, podle možností společně se zveřejněním návrhu metodiky zadávání evaluací a 
pozvánkou na související EvalCafé. 

Ad 10/ Různé 

• Feedback k IPDET 2018 – Oficiální hodnocení dosud není ze strany Univerzity of Bern zveřejněno. 
Za ČES se na školení podíleli DS (facilitace pracovních skupin první týden a třídenní workshop druhý 
týden) a Dyma Švec (spolulektorování workshopu) a hodnocení bylo velmi pozitivní. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o první ročník obnoveného programu IPDET, byly poměrně velké problémy 
v organizaci (zejména komunikace s účastníky a zájemci) i v odborném programu. DS připravil 
třístránkový feedback pro Světovou banku. Zatím nemáme žádnou oficiální zpětnou vazbu (celkové 
výsledky hodnocení ze strany účastníků nejsou zveřejněny) a neznáme ani představu organizátorů 
o budoucnosti školení a možnosti obnovení regionálních školení tohoto programu. 

• Podklady ČES – je potřeba aktualizovat a „uklidit“ Google Disc s archivními dokumenty a pro 
aktuální komunikaci a dokumenty je doporučeno používat Dropbox. 

• MZV potvrdilo zájem o pokračující zastoupení ČES v Referenční skupině a pracovní skupině Evaluací 
Rady pro ZRS. SR potvrzuje nominaci DS do Referenční skupiny. V pracovní skupině Evaluace bude 
do konce roku zástupcem ČES VK, v roce 2019 převezme zastoupení MP. 

• V plánu evaluací na rok 2019 jsou mj. 4 „procesní“ evaluace programu B2B (Business to Business), 
programu trilaterální spolupráce a programů vysílání expertů a učitelů. Tyto evaluace budou velmi 
důležité. K plánu evaluací by měl na podzim proběhnout workshop na MZV. Členové ČES budou o 
tomto workshopu informováni. 

• Na podzimním Kongresu by měl být prezentován plán základních akcí v roce 2019 (Evaluační 
minimum a další školící aktivity, EvalCafé, konference, Global Assembly IDEAS apod.). 

• Studentská soutěž – LJ ve spolupráci s Janou Menšíkovou a Janou Garay připravily soutěž pro rok 
2018, členové SR budou sdílet pozvánku do soutěže s jednotlivými univerzitami a připraví návrh 
projektů pro soutěž. Současně budou osloveni potenciální hodnotitelé projektů (včetně všech 
hodnotitelů stávajících). Existuje i možnost zapojení i do mezinárodní soutěže. 

• ČES (VK) se podílí na školení EIPA v Praze 17.-19. října 2018. Informace jsou dostupné na: 
https://www.eipa.eu/product/evaluation-monitoring-eu-structural-cohesion-funds-programmes-
3-days/. 

• Další SR by měla proběhnout dne 24. 9. 2018 od cca 18.30 (po EvalCafé) v DWW. 

 

 

Zapsal: Daniel Svoboda 
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