
Zápis z jednání Správní rady ČES 

 
Termín konání: 5. 11. 2019 

Místo konání: Máchova 469/23, Praha 2 

Účastníci: Daniel Svoboda (DS), Martin Pělucha (MP), Lucie Jungwiertová (LJ), Jiří Hejkrlík (JH), Čestmír 
Hrdinka (ČH) 
Omluven: Martin Nekola (MN) 
 

Program správní rady 

1. Administrativa ČES (podpisy DPP, cestovních příkazů, zájemci o členství, podpisové právo) 

2. Podzimní Kongres ČES (stanovy, strategie, benefity, volby) 

3. Shrnutí Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019  

4. Administrace IDEAS (spojený sekretariát IDEAS/ČES) 

5. Další akce 2019 (Evaluační minimum listopad/prosinec) 

6. Různé (Referenční skupina MZV, Dotace ČRA 2019, International Evaluation Academy) 

1. Administrativa ČES 

• Byly  podepsány zbývající DPP s dobrovolníky pro akci IDEAS a cestovní příkazy (Pokorný, 
Svoboda). 

• Byly projednány žádosti o členství (Mgr. Zuzana Tollrianová, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, 
Ph.D., Jana Drlíková, Petr Bouchal). Žadatelé o členství měli doporučení minimálně od dalších 2 
členů ČES, SR schválila jejich přijetí. 

• Byl diskutován návrh vystavit plnou moc k podpisovému právu pro běžnou agendu ČES (faktury, 
DPP, cestovní příkazy, jednání s bankou) – DS připravil návrh. S podpisem plné moci se počká až 
po konání podzimního kongresu a změně stanov. Současné znění stanov nedovoluje převést 
podpisové právo na vedoucího sekretariátu. 

• Účetní kanceláři budou předány účetní podklady za 3. čtvrtletí. 

2. Podzimní Kongres 2019 

• Kongres se uskuteční ve čtvrtek 28/11/2019 v restauraci Baterka, Bílkova 123/5, Praha 1. 

• Návrh Strategie, nových Stanov a Benefitů byl zaslán k připomínkám členům. Byly diskutovány 
navržené změny od jednotlivých členů, které ČH a DS zapracovali do stanov. Byla připravena 
excelová tabulka s vypořádáním připomínek. V pátek 8.11. bude organizován skypový hovor s L. 
Brown a M. Drahotovou k vypořádání jejich připomínek. Poté navržené změny dopracuje ČH do 
stanov a finální verze stanov bude zaslána členům k diskuzi a odsouhlasení v rámci podzimního 
kongresu ČES. 

• Probíhá komunikace se zájemci o kandidaturu do Správní rady. 

• Aktuální návrhy Stanov, Strategie a Benefitů budou zaslány členům. Pro Kongres budou k dispozici 
i vytištěné verze. 

 3. Global Assembly IDEAS / Projekt ČRA 2019 

• Organizace i odborná kvalita Global Assembly IDEAS má pozitivní ohlasy (je nicméně stále nutné 
zpracovat evaluaci akce). Zúčastnilo se cca 300 lidí. 



• Byla přijata Pražská deklarace (což byl mj. také jeden z hlavních cílů projektu dotovaného ČRA). 
Deklarace je zveřejněna na webových stránkách ČES i IDEAS. 

• ČES byla odpovědná za celou organizaci, mj. i za podporu žádostí o víza, za zajištění ubytování a 
letenek pro sponzorované účastníky, spoluorganizaci výběru a vyhlášení vítězů prvního ročníku 
soutěže „Evaluation for Transformative Change Award“ a de facto i za celé vyúčtování akce. 
Účastníci akce a zástupci IDEAS vyjádřili velké poděkování organizačnímu týmu v čele s Danielem 
Svobodou a Svetlanou Mitrofanovou (SM). 

• MZV v rámci záštity pana ministra výrazně pomohlo se zajišťováním víz. Primátor Prahy poskytl 
Rezidenci pro slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. 

• V rámci projektu jsou již de facto pokryty všechny plánované přímé náklady, zbývají prostředky 
v administrativních nákladech (cca 5850 Kč). Vyšší náklady byly potřebné zejména v položkách pro 
dobrovolníky, částečně v materiálech pro účastníky a částečně i u příspěvků pro členy ČES. 
Celkové spolufinancování je vyšší o cca 69 000 Kč (rozpočet byl stavěn pro 170 účastníků). 
Vícenáklady by měly být pokryty IDEAS (zaslána žádost o doplatek 3280 USD). První grant IDEAS ve 
výši 3000 USD (resp. 68 172 Kč) dorazil 22/08/2019. 

4. Administrace IDEAS 

• Zástupci IDEAS a ČES podepsali Agreement on Administrative Support for IDEAS do konce roku 
2020, s možností prodloužení. V rámci této dohody bude ČES zajišťovat 5 hlavních oblastí: i) 
Sekretariát IDEAS, ii) administraci členské základny, iii) měsíční newsletter, iv) komunikaci 
prostřednictvím webu a sociálních sítí, a v) organizaci online jednání Správní rady IDEAS a voleb. 
Za tyto služby bude uhrazeno 22 500 USD do konce roku 2020 (7500 USD v roce 2019 a 15 000 
USD v roce 2020). Úkoly nad rámec výše uvedených požadavků (např. zajištění konkrétních akcí) 
budou hrazeny samostatně, nad rámec dohodnuté částky. Od července 2019 činnost vykonává DS 
ve funkci Director of Administration and Coordinator of IDEAS, s asistencí SM jako Communication 
Officer. Z příspěvku IDEAS lze hradit osobní náklady, adekvátní část pronájmu a provozu 
kanceláře, kancelářské potřeby a další přímé náklady. Uznatelné by měly být i nepřímé 
administrativní náklady (max. do výše 7% celkového rozpočtu). 

• Administraci IDEAS lze částečně propojit s činnostmi Sekretariátu ČES vzhledem ke shodné 
problematice a shodným požadavkům na kvalifikaci zaměstnanců či dobrovolníků. IDEAS zavádí 
nový software pro administraci členské základny – po ověření funkčnosti lze zvážit využití i pro 
ČES. Současně je však potřebné vyřešit spolufinancování sekretariátu ze strany ČES (letos byla 
alokována částka 132 000 Kč), protože náklady hrazené ze strany IDEAS musí být vykázány na 
činnost pro IDEAS (a doloženy účetními doklady). 

• Ze strany IDEAS dále existuje potenciální možnost hradit náklady spojené s administrací výše 
uvedené soutěže a dále náklady uvažovaného sekretariátu International Evaluation Academy – 
byli jsme požádáni o ověření možnosti založení této neziskové organizace v ČR (za přípravu 
odpovídá Linda G. Morra Imas a Bob Picciotto). Odezva od zapojených členů IDEAS je očekávána 
po 15. 11. 2019. 

5. Další akce 2019 

• Podzimní Evaluační minimum proběhne 13-14/11/2019. Vzhledem k velkému zájmu je plánováno 
další kolo na 10-11/12/2019, je potřebné otevřít registraci pro prosincový kurz. 

• Bylo zrušeno setkání European Union Evaluation Societies v Luxemburgu 21/11/2019. 

• Studentská evaluační soutěž: organizačně zajišťuje LJ. Třetí ročník soutěže proběhne ve čtvrtek 
12/12/2019. 

• Projekt pro Visegrád (LJ): podání projektové žádosti bylo původně odloženo na podzim 2019, 
nicméně se nezdá realistické, že by se v roce 2019 podala. 



6. Různé 

• MZV má nadále zájem o zástupce ČES v Referenční skupině evaluací. Zájem projevil Jiří Remr, DS 
s ním bude konzultovat první hodnocení. Je potřebné, aby ČES oficiálně potvrdil tuto nominaci. 

• Je třeba zvážit, zda podat žádost o dotaci ČRA na rok 2020 (i v návaznosti na seminář ČRA pro 
potenciální žadatele o dotaci dne 22/10/2019). Tématem by mohla být příprava výše zmíněné 
International Evaluation Academy, koncept však zatím není potvrzen ze strany IDEAS. Termín pro 
podání nabídky je 9. 12. 2019. Nicméně v ČES chybí kapacita k podání grantu. 

• Navržený termín dalšího jednání Správní rady 28/11/2019 (před Kongresem ČES). 
 

DS – Daniel Svoboda, MP – Martin Pělucha, MN – Martin Nekola, LJ – Lucie Jungwiertová, ČH – Čestmír 
Hrdinka, JH – Jiří Hejkrlík, SM – Svetlana Mitrofanova 


