Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES)
konaného dne 18. 12. 2014
Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres
tedy řídil J. Remr.
K datu zahájení Kongresu (v 16:30 hod.) bylo přítomno 5 členů z celkového počtu 20 členů
oprávněných volit. Předsedající konstatoval, že podle čl. VII, odst. 6 Stanov Sdružení Kongres
není v danou hodinu usnášeníschopný a podle ustanovení čl. VII, odst. 6 Stanov Sdružení
svolal opakovaný Kongres.
V 17:30 bylo přítomno 12 členů z celkového počtu 20 členů oprávněných volit a předsedající
konstatoval, že opakovaný Kongres je usnášeníschopný.
Úvodem proběhla volba zapisovatele, kterým byla zvolena Inka Píbilová (100% – pro; 0 % –
proti; 0 % – zdržel/a se).
Kongres zahájil předseda Správní rady J. Remr a představil program jednání:
1.

Informace o aktivitách ČES v roce 2013
• Diskuse a schválení Výroční zprávy za rok 2013

2.

Schválení novelizovaných stanov ČES
• Schválení finální verze stanov s připomínkami

3.

Informace k aktivitám a plánu na rok 2015
• Projednání plánu ČES na rok 2015 a zapojení členů

4.

Různé

Předsedající následně vyzval členy Kongresu k doplnění programu jednání a k vyjádření
připomínek k průběhu Kongresu. Žádná doplnění ani připomínky nebyly vzneseny a účastníci
hlasováním vyjádřili souhlas s navrženým programem jednání (100% – pro; 0 % – proti; 0 % –
zdržel/a se).
Ad 1) Informace o aktivitách ČES v roce 2013
Předsedající shrnul jednotlivé aktivity ČES realizované v roce 2013 tak, jak byly uvedeny
v návrhu Výroční zprávy za rok 2013. Následně předsedající poukázal na jednotlivé části
Výroční zprávy a podrobněji se zastavil u pozitivních i negativních stránek ČES. V samostatné
části předsedající informoval Kongres o hospodaření ČES a o aktuálních zůstatcích na účtu.
Kongres vzal tuto informaci na vědomí.
Připomínky k Výroční zprávě ČES za rok 2013 nebyly vzneseny a v následném hlasování byla
Výroční zpráva ČES za rok 2013 jednomyslně schválena (100% – pro; 0 % – proti; 0 % –
zdržel/a se).
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Ad 2) Schválení novelizovaných stanov ČES
Předsedající představil návrh nových stanov, jež byl přiložen k pozvánce na tento Kongres.
Předsedající připomněl, že důvodem přípravy nových stanov je jednak potřeba ČES funkčním
způsobem upravit institucionální členství, precizněji stanovit roli a odpovědnost jednotlivých
členů Správní rady, upravit některé postupy a upravit podmínky pro další působení ČES coby
národní oborové asociace. V rámci přípravy nových stanov byly reflektovány změny
v relevantních právních předpisech (nabytá účinnost Nového občanského zákoníku). Dle
představeného návrhu je každý člen Správní rady přímo odpovědný kongresu.
Kongres ČES každoročně volí viceprezidenta, který se po uplynutí jednoho roku automaticky
stane prezidentem, a tajemníka, který se po uplynutí jednoho roku automaticky stane
výkonným ředitelem. Celkově dvouleté funkční období je tak zřetelně rozděleno na dvě fáze,
z nichž první slouží především k seznámení s agendou (v roli viceprezidenta a tajemníka),
zatímco druhá fáze představuje aktivní výkon vrcholné funkce (tj. funkce prezidenta a
výkonného ředitele). Tento postup má zajistit kontinuitu vykonávaných činností a zároveň
zapojení většího počtu členů do vedení ČES. Kromě prezidenta, výkonného ředitele, viceprezidenta a tajemníka je součástí Správní rady také manažer projektů, který řeší ad-hoc
projekty a zastupuje v případě potřeby ostatní členy Správní rady. Novinkou v navržených
stanovách je Etická a kasační komise, jež se bude významně podílet na zvyšování povědomí a
implementaci Etického kodexu evaluátora a Formálních standardů provádění evaluací. Její
postavení je autonomní vzhledem k nutnosti zajistit nezávislost při řešení konkrétních praktik
a konfliktů mezi členy a ČES, popř. mezi členy ČES navzájem. Předsedající dále zdůraznil, že
ČES závisí na aktivitě členů a členek. Je proto důležité, aby se členové aktivně podíleli na její
činnosti a participovali ve všech funkcích, které stanovy předjímají.
V následné diskusi byly navrženy dvě změny, a to:
1. Doplnění ustanovení, které stanoví, že „jedna osoba nemůže být zároveň
individuálním členem a zástupcem institucionálního člena.“
2. Náhrada pojmu „kolektivní členství“ za pojem „institucionální členství“.
Následně bylo přistoupeno k hlasování. Kongres ČES nové Stanovy jednomyslně schválil
(100% – pro; 0% – proti; 0% – zdržel/a se) včetně obou navržených změn. Tímto vstoupily
Stanovy v platnost, účinné budu od 1. 1. 2016.
Na nejbližším dalším Kongresu, který se bude konat v prosinci 2015, budou podle nových
Stanov zvoleni tito noví členové Správní rady: vice-prezident (jehož funkční období začne 1.
1. 2016, přičemž od 1. 1. 2017 bude zastávat funkci Prezidenta), tajemník (jehož funkční
období začne 1. 1. 2016, přičemž od 1. 1. 2017 bude zastávat funkci Výkonného ředitele) a
Manažer projektu, jehož dvouleté funkční období začne 1. 1. 2016. Současný předseda
Správní rady setrvá ve své funkci do 31. 12. 2016, kdy předá funkci nově zvolenému viceprezidentovi a současný výkonný ředitel setrvá ve své funkci do 31. 12. 2016, kdy předá
funkci nově zvolenému tajemníkovi.
Ad 3) Informace k aktivitám a plánu na rok 2015
Předsedající nejprve členy informoval o rozhodnutí Kongresu ČES z prosince 2013, požadující
aktualizaci a up-grade webových stránek ČES. Sdělil, že se během roku 2014 podařil převod
domény www.czecheval.cz do vlastnictví ČES, byla provedena migrace domény od
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poskytovatele na Slovensku do ČR, bylo zvoleno jiné grafické rozhraní webu a samotné
stránky byly aktualizovány a doplněny. Pro správu webu byl vybrán jiný redakční systém, díky
kterému lze web snáze a rychleji aktualizovat. V souvislosti se změnou webu jsou vítány
jakékoliv návrhy členů na jeho další zlepšování a doplnění; tyto návrhy lze zasílat sekretariátu
ČES průběžně během roku.
Časopis Evaluační teorie a praxe byl RVVI v závěru roku 2014 zařazen na seznam uznávaných
vědeckých časopisů. Podzimní číslo roku 2014 přineslo novou rubriku „případové studie“; jde
o text čítající 5 až 10 normostran, který může mj. popisovat způsob provedení evaluace
v konkrétních podmínkách, představovat metodologické inovace použité v evaluacích či
shrnovat zkušenosti s jednotlivými technikami. Členům ČES se tak otevírá příležitost, jak tyto
poznatky sdílet. S vlastními příspěvky mohou přicházet jak realizátoři evaluací, tak také
zadavatelé.
Výkonný ředitel, Vladimír Sodomka, poté zhodnotil aktivity ČES v roce 2014, vyzdvihl
vysokou aktivitu jednotlivých členů Správní rady ČES, jejich intenzivnější spolupráci mezi
sebou navzájem i mezi Správní radou ČES a ostatními členy. Správní rada ČES měla v roce
2014 pravidelná jednání, celkově došlo ke zvýšení akceschopnosti Správní rady ČES.
V souvislosti s aktivitami ČES následně proběhla rozprava, v níž zaznělo to, že:
 se na počátku roku 2014 podařilo vytvořit stálý Sekretariát ČES.
 byla zlepšena komunikace Správní rady se členy – každé dva měsíce jsou rozesílány
elektronické Novinky a členové jsou průběžně zapojováni do jednotlivých aktivit
(připomínkování, školení, zpracování dílčích podkladů, účast na jednáních apod.).
 každý člen ČES má on-line přístup k zápisům měsíčních zasedání Správní rady, které
jsou uloženy na Disku Google.
 byl upraven postup v souvislosti s dříve problematickými úhradami členských
příspěvků (každému členovi je během ledna zaslána faktura; v případě jejího
neuhrazení se postupuje podle Stanov).
 počátkem roku 2014 proběhla peer-review (tedy vzájemná hodnocení) u vybraných
evaluací MZV ČR. Díky této aktivitě zaměřené na zvyšování kvality evaluací byla
identifikována mj. problematická zadání, neadekvátní volba postupů při realizaci
evaluací i nevhodná implementace doporučení. Rovněž bylo zahájeno peer review
vybraných zpráv v oblasti ESIF; tato aktivita bude dokončena v roce 2015 spolu se
zpřesněním pokynů pro případné provádění peer review v budoucnu.
 pro rok 2015 má každý člen SR na starosti určitou konkrétní oblast.
Předsedající představil aktivity ČES plánované na rok 2015. Kongres ČES byl informován
zejména o skutečnosti, že v roce 2015 bude Česká evaluační společnost (ČES) spolu se
Slovenskou evaluační společností (SES) předsedat a řídit aktivity sítě NESE.
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Jiří Remr dále prezentoval záměr prohlásit květen jako „Měsíc evaluací“ a v tomto období
zorganizovat setkání s novináři, distribuovat příklady užitečnosti evaluací atd. Květen – měsíc
evaluací by vyvrcholil Konferencí ČES s případnou záštitou ministra/yně MMR ČR nebo MZV
ČR. V rámci Konference ČES by mohlo proběhnout setkání sítě NESE; v takovém případě by
bylo vhodnější rozdělit Konferenci do dvou dnů. Případné bližší informace týkající se této
aktivity a možností zapojení poskytne Jiří Remr.
V souvislosti s aktivitami ČES v roce 2015 následně proběhla rozprava, v níž zaznělo to, že:
 dne 20. 1. 2015 proběhne na MZV ČR seminář k využití evaluací, kterého se mohou
zúčastnit evaluátoři i realizátoři projektů.
 v září 2015 opět proběhne mezinárodní letní škola evaluací – EPDET; lze na ni navázat
vzdělávací akcí pro členy ČES. Bližší informace podá Daniel Svoboda.
 na podzim 2015 proběhne evaluační konference MMR. Členové mají za to, že je
vhodné na organizaci této Konference a Konferenci ČES vzájemně spolupracovat.
 Ministerstvo financí ČR zavádí povinnost evaluací, a to nejen v rámci ESIF či ZRS, ale u
všech (i národních) politik a programů. Jde o příležitost pro ČES k dalším advokačním
a osvětovým aktivitám
 Rok 2015–rok evaluací lze propojit s Evropským rokem rozvoje. Do zviditelnění
evaluací se zapojí Ondřej Štefek (vytvoří krátké případové studie cca na 1 stranu A4 z
různých oblastí, v nichž se evaluace používají. Případové studie mohou mj. ukazovat,
jak evaluace pomáhají při rozhodování, jakým způsobem se evaluace provádějí,
k jakým účelům slouží, jak vedou k úspoře veřejných zdrojů či jak mění kvalitu života
jednotlivců). Od ostatních členů budou vítány konkrétní příběhy dokumentující
pozitivní změny, ke kterým evaluace přispěly. Tyto „příběhy“ budou v průběhu roku
sdíleny s novináři a (v anglické verzi) i s jinými evaluačními společnostmi v rámci
NESE.
 Všichni členové ČES se mohou vzdělávat též v rámci platformy FoRS. Více informací
poskytne Inka Píbilová.

Ad 4) Různé
V rámci tohoto bodu členové pokračovali v diskusi o navrhovaných a plánovaných aktivitách.
Výsledkem těchto diskusí jsou následující návrhy podané jednotlivými členovy ČES spolu
s výsledkem hlasování o jejich přijetí či zamítnutí.
Návrh č. 1: Vytvoření pracovních skupin dle potřeb ČES. Aktuálně by se jednalo o pracovní
skupinu zaměřenou na rozvojovou spolupráci, ESIF a vzdělávání.
Hlasování o návrhu č. 1: Kongres ČES schválil vytvoření těchto tří pracovních skupin
(84% – pro; 8% – proti; 8% – zdržel/a se). Vedením pracovní skupiny Rozvojová
spolupráce byl pověřen Daniel Svoboda; vedením pracovní skupiny ESIF by pověřen
Vladimír Sodomka; vedením pracovní skupiny Vzdělávání byl pověřen Martin Nekola.
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Návrh č. 2: Pokračování v trendu vyššího zapojování členů a členek v roce 2015.
Hlasování o návrhu č. 2: Kongres ČES schválil větší zapojování členů a členek v rámci
aktivit na rok 2015 (84% – pro; 8% – proti; 8% – zdržel/a se).
Návrh č. 3: Doplnění krátkých medailonků jednotlivých členů ČES na web. Jejich součástí
může být i odkaz na web, kde bude možné získat o daném členovi či člence více informací
(vlastní web, LinkedIn apod.).
Hlasování o návrhu č. 3: Kongres ČES jednomyslně schválil uvedení medailonů členů
ve veřejné části webu www.czecheval.cz (100% – pro; 0% – proti; 0% – zdržel/a se).
Návrh č. 4: Vytvoření „mailinglistu“ (např. v Googlegroups) či diskusního fóra pro všechny
členy a členky ČES.
Hlasování o návrhu č. 4: Kongres ČES Vytvoření mailinglistu zamítl (100% – pro; 0% –
proti; 0% – zdržel/a se).
Návrh č. 5: Zveřejňování obecných informací z elektronického Newsletteru zasílaného
členům také na webových stránkách www.czecheval.cz s časovým odstupem.
Hlasování o návrhu č. 5: Kongres ČES jednomyslně schválil zveřejňování obecných
informací z Newsletteru na webu www.czecheval.cz (100% – pro; 0% – proti; 0% –
zdržel/a se).
Návrh č. 6: Sdílet finální stanoviska připravená v rámci připomínkování dokumentů se všemi
členy a členkami ČES.
Hlasování o návrhu č. 6: Kongres ČES sdílení stanovisek k připomínkovaným
dokumentům zamítl s odkazem na obvyklý požadavek autorů připomínkovaných
dokumentů zachovávat jejich důvěrný režim.
Návrh č. 7: ČES by měla sledovat vypisování evaluačních zakázek.
Hlasování o návrhu č. 7: Kongres ČES konstatoval, že pro tuto aktivitu není prozatím
k dispozici žádný garant, proto byl návrh odložen.
Návrh č. 8: ČES by měla dále pracovat s výsledky ex-ante evaluací.
Hlasování o návrhu č. 8: Kongres ČES konstatoval, že pro tuto aktivitu není prozatím
k dispozici žádný garant, proto byl návrh odložen.
Závěrem přijal Kongres tato rozhodnutí:
 Kongres ukládá Sekretariátu ČES navrhnout strukturu a rozsah medailonků členů pro
veřejnou část webových stránek www.czecheval.cz.
 Kongres pověřuje Inku Píbilovou a Marii Kaufmann k vypracování anglického překladu
textů pro web www.czecheval.cz.
 Kongres pověřuje Jiřího Remra zpracováním metodiky pro peer-reviews.
 Kongres pověřuje Daniela Svobodu, aby zjistil aktuální témata od Evropské komise,
která by mohla být prezentována na Konferenci ČES.
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 Kongres pověřuje Ondřeje Štefka přípravou podkladů pro medializaci Roku evaluací
(tipy výstupů, které lze sdílet s médii).
 Kongres pověřuje Martina Nekolu, aby propagoval certifikované kurzy ČES. Vladimír
Sodomka poskytne za účelem takovéto propagace anotaci kurzů, kontakty na lektory
a přijaté zásady pro oblast vzdělávání.
 Kongres pověřuje Vladimíra Kváču, aby shrnul podněty od manažerů a evaluátorů
v řídících orgánech k využívání evaluací.

V 18:40 bylo zasedání Kongresu ČES oficiálně ukončeno.
Zapsal: Inka Píbilová
Doplnil a vidoval: Jiří Remr

6

