Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti (ČES)
(konaný 2. 6. 2011 od 16.30 hod. v prostorách konferenční místnosti B FSV UK)

Celkový počet členů:
Přítomných:

21
7

Podle článku VII, odst. 6 Sdružení předseda konstatoval, že Kongres není v danou hodinu a
místě usnášeníschopný a s odvoláním na Stanovy Sdružení svolal Kongres opakovaně na
17:30 hod.
Kongres zahájil předseda Sdružení D. Švec v 17:30 a představil program jednání.
Informace o činnosti 2010
Hospodaření Sdružení
Zpráva o činnosti 2010
Doplňková volba členů Správní Rady
Návrh přípěvků na rok 2011
Podmínky členství pro zájemce o institucionální členství
Akční plán na rok 2011
Různé
Shrnutí jednotlivých bodů jednání:

1. Informace o činnosti 2010
Předseda Sdružení informoval Kongres o aktivitách realizovaných v roce 2010. Kongres vzal
na vědomí zprávu o aktivitách v roce 2010 (viz bod. 4 návrhu Zprávy o činnosti za rok 2010) a
doporučil Správní radě doplnit do souhrnné SWOT analýzy členství D.Svobody v Radě ZRS,
upřesnění termínů CzechDet-SlovakDet a údajů k účasti ČES na konferenci EES v Praze.

2. Hospodaření Sdružení
Předseda Sdružení informoval Kongres o hospodaření Sdružení a o aktuálních zůstatcích na
finančních účtech Sdružení. Kongres v následné diskusi doporučil Správní radě doplnění
Rozvahy za rok 2010 do Zprávy o činnosti.

3. Zpráva o činnosti
Kongres zevrubně diskutoval návrh Zprávy o činnosti za rok 2010 a konstatoval, že Zpráva
vystihuje vývoj Sdružení v roce 2010. Zvláštní pozornost v diskusi pak Kongres věnoval
akčnímu plánu na rok 2011. Diskuse k akčnímu plánu a rozhodnutí Kongresu jsou uvedeny
v bodě 7. Na závěr diskuse Kongres jednomyslně schválil Zprávu o činnosti za rok 2010 s tím,
že před jejím zveřejněním ukládá Správní radě její dopracování dle připomínek bodu 1 a 2
výše.

4. Doplňková volba členů Správní rady
Předseda Sdružení informoval Kongres o rezignaci člena Správní rady na pozici Výkonného
ředitele a místopředsedy Sdružení ze dne 15.4.2011 Steve O’Connora a o nástupu členky
Správní rady Kataríny Navrátilové na mateřskou dovolenou. Předseda Sdružení dále
informoval Kongres, že mimo doplňkovou volbu za rezignujícího člena Správní rada Sdružení
navrhuje rozšíření počet členů Správní rady na 5 členů. Kongres tento návrh schválil.
Předsedou volební komise byl jmenován D.Švec. Předseda VK vyzval Kongres k nominaci
kandidátů do Správní rady, a to za rezignujícího člena Steve O’Connora a do páté pozice
člena Správní rady. Kongres navrhl ze svého středu tyto kandidáty: Vladimír Sodomka a Jiří
Remr. Kongres jednomyslně zvolil Vladimíra Sodomku do Správní rady za rezignujícího Steve
O’Connora a Jiřího Remra jako pátého člena Správní rady. Kongres uložil Správní radě na
svém nejbližším zasedání zvolit ze svého středu místopředsedu a výkonného ředitele
Sdružení.

5. Návrh členských příspěvků na rok 2012
Kongres zevrubně diskutoval návrhy členů k výši ročního individuálního příspěvku. Kongres
navrhl tyto varianty:
- Pro rok 2012 návrat k původní výši příspěvku dle Stanov sdružení ve výši 2000,- Kč
- Pro rok 2012 snížený příspěvek ve výši 1000,- Kč.
- Po rok 2012 snížený příspěvek ve výši 500,- Kč
Kongres přistoupil k volbě. Předsedou volební komise byl jmenován Dušan Vítek. Volba
proběhla takto:
a. 2000,- Kč
4 hlasů
b. 1000,- Kč
3 hlasy
c. 500,- Kč
1 hlas
Kongres většinou hlasů zvolil variantu a. Uložil Správní radě tuto variantu zapracovat do
plánu činnosti.

6. Podmínky členství pro zájemce o institucionální členství
Kongres bere na vědomí informaci o zájemcích o institucionální členství.

7. Akční plán pro rok 2011
1.

Uspořádání konference pro evaluátory/zadavatele evaluací
Kongres kvitoval s uspokojením přípravu a realizaci evaluační konference „Evaluace na
rozcestí – trendy a praxe“. Kongres ukládá Správní radě v roce 2011 rozpracovat
koncept pro 2 ročník evaluační konference v roce 2012.

2.

Pokračování vydávání občasníku Pohledy evaluační praxe
Kongres bere na vědomí postup realizace vydávání občasníku Pohledy evaluační praxe a
doporučuje Správní radě vydat v roce 2011 dvě (2) nová čísla občasníku.

3.

Návrh a přijetí materiálu „Kodex evaluátora“
Kongres s uspokojením kvituje výsledky práce pracovní skupiny České evaluační
společnosti, o.s. v podobě návrhu Kodexu evaluátora. Ukládá Správní radě materiál
dopracovat a předložit ke schválení Kongresem na jeho nejbližším zasedání.

4.

Rozvoj, diskuse a přijetí materiálu „Prováděcí standardy evaluací“
Kongres bere na vědomí informaci o rozpracování standardů provádění evaluací. Ukládá
Správní radě dopracovat návrh standardů a doplnit materiál o prováděcí projekt
implementace standardů do praxe ve veřejném sektoru, včetně potřebných finančních
prostředků. Kongres požaduje, aby tento materiál byl prokonzultován do příštího
zasedání Kongresu, kde bude materiál – za předpokladu pozitivní odezvy členské
základny – oficiálně přijat.

5.

Další rozvoj webovské stránky vč. eLearningu
Kongres bere na vědomí zprávu o postupu realizace projektu webovské stránky a
eLearning. Ukládá Správní radě postupovat v realizaci a informovat Kongres o postupu
prací na jeho příštím zasedání. Zároveň ukládá Správní radě realizovat úpravy
webovských stránek umožňující zpětnou vazbu s ohledem na kvalitu evaluací a
evaluátorů ze strany zadavatelů evaluací.

6.

Akreditace školícího programu Základy evaluace u MV ČR
Kongres schvaluje návrh vypracovat návrh evaluačního školení pro veřejnou správu pro
akreditaci u MZV ČR. Ukládá Správní radě návrh vypracovat včetně konkrétního zapojení
členské základny a předložit návrh ke schválení akreditační komisi MZV ČR.

7.

Mezinárodní spolupráce
Kongres bere na vědomí informaci o mezinárodní spolupráci ČES a ukládá Správní radě i
nadále věnovat vysokou pozornost účasti českých expertů (členů ČES) na mezinárodních
sympóziích, konferencích a pracovních skupinách IDEAS, NESA a dalších. Dále ukládá
Správní radě prověřit možnosti podpory činnosti ČES z externích zdrojů, jmenovitě pak
prostřednictvím programu OPLZZ, respektive aktivit v rámci priority Mezinárodní
spolupráce (ESF).

8. Různé
1. Komunikace a publicita
Kongres bere na vědomí informaci o komunikačních a propagačních aktivitách. Ukládá
Správní radě revidovat komunikační strategii připravenou v rámci projektu MZV ČR a
připravit komunikační akční plán pro rok 2012 a informovat Kongres na jeho příštím
zasedání.
2. Mimořádný Kongres České evaluační společnosti, o.s.
Kongres ukládá Správní radě Sdružení zorganizovat mimořádný Kongres České evaluační
společnosti, o.s., a to na podzim roku 2011, kde bude schválen Etický kodex evaluátora a
návrh prováděcích standardů evaluace a systému jejich zavádění do praxe ve veřejné
správě.
3. Terminologie
Kongres bere na vědomí diskusi k evaluační terminologii a ukládá Správní radě
vypracovat koncept přístupu České evaluační společnosti, o.s. k terminologickým
otázkám evaluace.

Zapsal: Dmitrij Švec

