
Zápis ze Správní rady ČES 
Termín konání:   8. 2. 2018 

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

Omluvena:  Lucie Jungwiertová (LJ) 

Jednání řídil:  Daniel Svoboda 
 

Program SR: 

• Schválení zápisu z minulé SR 
1/ Konference a Kongres 06/2018 
2/ Vzdělávací akce (plán aktivit) 
3/ Noví zájemci o členství 
4/ Přístup k bankovnímu účtu 
5/ Účetnictví 
6/ Flash news 
7/ Webová stránka 
8/ Ostatní 

Ad 1/ Konference a Kongres 06/2018 

Prostory (ČZU) a termín (11.-12. 6. 2018) byly potvrzeny. Pro předkonferenční workshopy jsou 
předběžně navržena následující témata: 

• Zadávání evaluací 
• Hodnocení průřezových témat 
• Teorie změny X logický rámec 
• Dotazníková šetření 
• Process tracing 
• General Data Protection Regulation 

Call for Abstracts by měl být otevřen do 30. 4., hotové prezentace a registrace účastníků do 31. 5. 
Členové budou vyzváni k doplnění témat a garantů workshopů a následně bude vyhlášeno hlasování 
(předpoklad: 3 paralelní workshopy v rozsahu 3 hodin). VK připraví první návrh programu a pozvánky 
resp. výzvy na návrh prezentací a workshopů a pošle SR ke komentářům do 23. 2. 2018. 

Ad 2/ Vzdělávací akce a plán aktivit 2018 

Pro nejbližší období byly navrženy následující akce: 
• Workshop k doporučením evaluací MZV za rok 2017 - předběžně konec února. Podrobnosti ověří 

DS. 
• Jednání pracovní skupiny Evaluace Rady pro ZRS. Zástupce VK, podklady připraví ve spolupráci 

s DS. 
• 9. – 10. 4. 2018 Evaluační minimum. Aktualizovaný program a cenovou politiku (ve vztahu k dotaci 

ČRA) připraví VK a DS. Pracovní schůzka: 23. 2. 2018 (DWW) 
• 17. 4. a 24. 4. 2018 Evalcafé na témata: Zkušenosti z evaluací zahraniční rozvojové spolupráce 

v roce 2017 (DS projedná s MZV a připraví shrnutí za rok 2017), Zadávací podmínky evaluací 
(pracovní předfinále k připravované metodice). VK projedná do konce února termíny a místo 
konání akcí s MMR a E&Y a ověří stav připravované metodiky. 



• Kurz pro EACE (polodenní 8. 3., 5. 4., 19. 4. a 3. 5.). Podrobnosti dojedná VK + pracovní schůzka 
s DS 23. 2. 

• Zhodnocení a follow-up k průzkumu členů + průzkumu NESE („Zpráva o vývoji evaluační kultury“). 
Připraví VK a MP pro další jednání SR. 

• Do Kongresu 06/2018 připravit návrh aktualizace Kodexu a Standardů evaluací. Připraví DS. 
• Výroční zpráva za rok 2017. Návrh připraví VK a DS, následně zkonzultují s Lenkou Brown a Lucií 

Bučinovou. 

Ad 3/ Noví zájemci o členství 

O členství v ČES projevili zájem Jan Horký a Ondřej Dvouletý. MP se s oběma spojí a zjistí, zda mají 
požadovanou podporu od některých stávajících členů, případně s nimi uskuteční pohovor. 

Ad 4/ Přístup k bankovnímu účtu 

Po nabytí právní moci změny zápisu ve Spolkovém rejstříku zaregistrujeme změny v ČSOB a rozhodneme 
se rovněž o vydání bezplatné platební karty. Zajistí DS a LJ. 

Ad 5/ Účetnictví 
Bylo navrženo využívat systém POHODA. S účetní firmou bude ověřeno datum dodání závěrky roku 
2017. Zajistí VK a EM. 

Ad 6/ Flash news 

Je potřeba ověřovat zdroje informací a uvádět konkrétní kontaktní osoby. Je potřeba aktualizovat 
adresář členů a dalších kontaktů. Do společné adresy ces@czecheval.cz musí být doplněna EM. Doladí 
VK ve spolupráci s MP a EM. 

Ad 7/ Webová stránka 

Jsou k dispozici 3 nabídky na aktualizaci webu, původní uchazeč však již nepotvrdil zájem. Bylo by 
žádoucí dokončit úpravy již před vyhlášením přihlášek na konferenci (nejlépe tedy do 31. 3. 2018). 
Doporučujeme i převedení domény. MN dojedná s vybraným uchazečem podmínky – bude potřeba 
omezit požadavky, aby náklady nepřesáhly 60 000 Kč včetně DPH. 

Ad 8/ Ostatní 
• EM ověří s INESAN distribuci časopisu Evaluační teorie a praxe. 
• Na základě jednání se Světovou bankou bude pravděpodobně školení EPDET již v roce 2018 

oficiálně převedeno pod hlavičku IPDET 2.0. To bude znamenat změnu schématu a 
pravděpodobně i lokality a termínu. Jednání o podmínkách spolupráce bude zahájeno 
bezprostředně po uzavření  smlouvy mezi Světovou bankou a novým organizátorem školení IPDET 
2.0. Odpovídá DS (ve spolupráci s Dagmar Gombitovou ze Slovenské evaluační společnosti). 

• Pro nové členy SR a EM bude zajištěn přístup na Google Disc. 
• Brožurku ČES nedoporučujeme aktualizovat v tištěné verzi – elektronická verze bude připravena 

po aktualizaci webové stránky. 
• Je potřeba zajistit medailonky od nových členů ČES (zajistí EM). 
• MP zkontaktuje vybrané evaluátory na základě prosby Úřadu vlády. Bez souhlasů členů nebudou 

předávány kontaktní údaje členů třetím osobám. Při registracích na akce ČES by měl být 
vyžadován souhlas s dalším oslovováním resp. se zařazením do databáze ČES (pro konkrétní 
účely). 

• Další jednání SR se uskuteční ve čtvrtek 1. 3. 2018 od 9.00 do 10.30 v zasedací místnosti DWW. 

mailto:ces@czecheval.cz

