
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DEVELOPMENT WORLDWIDE, Z.S., 
konané dne 8. 12. 2017, Bowling v továrně, Vlastislavova 11, Praha 4 

 

Účastníci členské schůze: dle prezenční listiny v příloze 
 

Program členské schůze: 

1. Úvod, kontrola účasti, pověření řízením členské schůze a přípravou zápisu 

2. Přehled členské základny 

3. Informace o činnosti v roce 2016 

4.  Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016 

5. Informace o činnosti v roce 2017 

6. Plán na další období 

7. Volba nového předsedy a místopředsedy spolku 

8.  Různé 

Navržený program členské schůze byl schválen. 
 

ad 1) Úvod 

Na členskou schůzi spolku se dostavilo 12 z 23 členů, 3 členové jsou zastoupeni na základě plné moci a 8 

členů se z jednání omluvilo. Členská schůze je usnášeníschopná, přítomní resp. zastoupení členové 

reprezentují 63,3% hlasů z celkového počtu 30 hlasů. 

Řízením členské schůze a přípravou zápisu byl pověřen dosavadní předseda spolku Daniel Svoboda. 
 

ad 2) Přehled členské základny 

K dnešnímu dni má spolek registrováno 23 aktivních členů. Čestným členem spolku je první předseda 

Václav Frýdl. Na čestného člena se nevztahuje povinnost platit roční členské příspěvky a hlasovací právo. 
 

ad 3) Informace o činnosti v roce 2016 

Hlavní část aktivit loňského roku byla zastřešena projektem „Keep it Simple“, který byl z 54% podpořen 

dotací ČRA - České rozvojové agentury (ve výši 240 000 Kč). Projekt zahrnoval tři hlavní bloky aktivit a 

výstupů: 

 Návrh úprav metodik zahraniční rozvojové spolupráce ČR – návrhy byly předloženy v červnu a 

v září 2016 a byly projednány s ČRA 7. 12. 2016 (navržená osnova projektového dokumentu byla 

využita při vyhlášení dotačních programů na rok 2018). K dalším strategickým dokumentům jsme 

se průběžně vyjadřovali prostřednictvím platformy FoRS. Mimo jiné probíhaly konzultace ke 

Strategickému rámci Česká republika 2030 (schválen v dubnu 2017) a k přípravě nové Strategie 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období do roku 2030 (schválena v srpnu 2017). 

 Série zásadních podkladů a stanovisek připravených v jednoduché, srozumitelné formě – na naší 

webové stránce (v bloku Keep it Simple) jsme připravili jednostránková až dvoustránková shrnutí 

klíčových materiálů a informací týkajících se efektivnosti rozvoje. 

 Funkční nová struktura spolupráce v evropské konfederaci CONCORD a v globální platformě 

CPDE – pokračovalo naše zapojení v nových pracovních strukturách CONCORD (Civil Society 

Space, Inclusive Network Committee), v CPDE (Enabling Environment, Monitoring, Development 

Effectiveness) a v Task Team for CSO Development Effectiveness and Enabling Environment. 

Hlavním úspěchem bylo prosazení našich stanovisek do „Nairobi Outcome Document“ z druhého 

jednání na vysoké úrovni Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci, které se 

uskutečnilo 28. 11. – 1. 12. 2016 (zúčastnili jsme se obdobně jako v Akkře 2007, Busanu 2011 a 

Mexiku 2014). Publikován byl náš příspěvek v „Global Synthesis Report 2016 – State of 

Development Cooperation: Checking the Core of Effectiveness“, navazující na zprávu CPDE 

z předcházejícího roku, na které jsme se také podíleli. 

Komplementární aktivity, realizované nad rámec rozpočtu projektu, zahrnovaly mj. následující činnosti: 

 10. ročník mezinárodního evaluačního školení EPDET (56 účastníků reprezentujících zkušenosti 

z 33 zemí). Školení bylo podpořeno asociací IDEAS a zástupcem DG DEVCO Evropské komise. 

 V rámci pokračující spolupráce s Vietnamem jsme se v srpnu 2016 zúčastnili mezinárodního 

vědeckého workshopu Vietnamské asociace obětí Agent Orange v Hanoji (VAVA) s prezentací na 
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téma hodnocení rizik na letišti Bien Hoa. Při semináři jsme předali asociaci VAVA další výtěžek 

sbírky ve výši 1000 USD. Následně jsme poskytli odborné školení pro pracovníky Komise 33 

vietnamského Ministerstva přírodních zdrojů a životního prostředí (MONRE). Od srpna 2016 také 

probíhala organizační a odborná příprava studijní cesty 15 zástupců MONRE do České republiky, 

kterou jsme zajišťovali ve dnech 11. až 19. 9. 2016. 

 Přes intenzivní přípravy muselo být kvůli nižšímu počtu přihlášených dívek zrušeno páté finále 

soutěže Miss Vietnam České republiky – Open for Europe (bylo nahrazeno slavnostním setkáním 

bývalých finalistek a dosavadních partnerů soutěže, mj. za účasti velvyslance Vietnamu v České 

republice i delegace MONRE a zástupců českého Ministerstva životního prostředí). 

Pokračovalo naše zapojení v referenční skupině evaluací Ministerstva zahraničních věcí a odborná 

podpora evaluací programů GOAL v Ugandě a Keni. Podíleli jsme se na evaluaci trilaterálního projektu 

CHALD – Community Based Social Harmonization and Livelihood Development v Kambodži pro 

Diakonii ČCE. 

V prosinci 2016 byl Daniel Svoboda zvolen do Správní rady České evaluační společnosti na funkci 

tajemníka, od ledna 2018 přechází na funkci výkonného ředitele. 
 

ad 4) Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016 

Podrobnosti o činnosti jsou uvedeny ve Výroční zprávě DWW za rok 2016 a závěrečné zprávě projektu 

Keep it Simple (viz webová stránka www.dww.cz). Celkové příjmy za rok 2016 činily 1 274 000 Kč, 

z čehož 240 000 Kč bylo zajištěno formou projektové dotace a zbývající prostředky z vlastních zdrojů. 

Náklady činily 1 120 000 Kč. Zisk ve výši 155 000 Kč byl použit na úhradu projektových a provozních 

nákladů v roce 2017. Samostatně byly zaúčtovány náklady a příjmy neziskového školení EPDET 2016 ve 

výši 2 072 800 Kč. Sponzory v roce 2016 byli Daniel Svoboda (31 000 Kč) a Simona Kosíková (2000 

Kč). Účetní závěrka byla odsouhlasena auditorem, ing. Ivo Rambouskem, AUDIT FINANCO, spol. s r.o., 

číslo osvědčení 418. 

Členská schůze Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2016 přijala bez výhrad a souhlasí s využitím 

zisku na úhradu aktuálních nákladů. Členská schůze stanovuje pro účetní závěrku pro rok 2017 auditora: 

AUDIT FINANCO, spol. s r.o., U Trojice 1042/2, Praha 5, č. osvědčení 418. 
 

ad 5) Informace o činnosti v roce 2017 

V roce 2017 byly hlavní aktivity realizovány v rámci projektu „EPDET CZ – Česká evaluační škola“, 

který byl z 65% podpořen dotací ČRA - České rozvojové agentury (ve výši 250 000 Kč). Projekt je 

zaměřen na posilování odborných kapacit české a mezinárodní rozvojové konstituence a na podporu 

národních i mezinárodních partnerství v oblasti evaluací a managementu orientovaného na výsledky. 

Výstupem projektu bude soubor školících modulů a doprovodných materiálů formátu IPDET a návrh 

alternativ jejich využití (programy školení, včetně časových alokací). Projekt kromě přípravy školících 

materiálů zahrnoval také jejich praktické testování, a to při následujících trénincích: 

 Workshop na téma „Teorie změny a logický rámec“, konaný 29. 5. 2017 v Praze před výroční 

konferencí České evaluační společnosti; 

 Celodenní školení na stejné téma v angličtině pro pracovníky mezinárodní neziskové organizace 

Light for the World v Praze dne 25. 7. 2017; 

 Celodenní školení na shodné téma v češtině pro účastníky ze soukromého a neziskového sektoru, 

pořádané organizací GEOtest ve Valticích dne 27. 7. 2017; 

 Testování 9 modulů v rámci 11. školení EPDET v Bratislavě ve dnech 17. – 22. 9. 2017 (kromě 

stávajících lektorů Ray C. Rista a Lindy G. Morra Imas se na lektorování podíleli Daniel Svoboda a 

Dmitrij Švec); 48 účastníků školení reprezentovalo zkušenosti z 35 zemí (28 podle země původu a 

28 podle země současného působení); 

 Semestrální kurs „Project Management and Planning“ pro tři skupiny studentů v rámci 

bakalářského a magisterského studia a programu pro vládní stipendisty na Fakultě tropického 

zemědělství České zemědělské univerzity v Praze v období 6. 10. – 22. 12. 2017; 

 Dvoudenní školení „Evaluační minimum“ plánované na 11. – 12. 12. 2017 v Praze, organizované 

Českou evaluační společností. 

Bezplatně nebo nad rámec rozpočtu projektu EPDET CZ pokračovaly činnosti související se 

zastupováním ve strukturách České evaluační společnosti, platformy FoRS, evropské konfederace 

CONCORD, globální platformy CPDE a evaluační asociace IDEAS. Byli jsme také zastoupeni 

http://www.dww.cz/
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v referenční skupině pro evaluace Ministerstva zahraničních věcí a v pracovní skupině Evaluace Rady pro 

zahraniční rozvojovou spolupráci. 
 

ad 6) Plán na další období 

Po odstoupení Carleton University Ottawa od pořádání čtyřtýdenního evaluačního školení IPDET 

v Kanadě jsme společně s Českou zemědělskou univerzitou v Praze podali v květnu 2017 na Světovou 

banku nabídku na převzetí tohoto tréninku. Přestože dosud nebyly zveřejněny výsledky výběrového 

řízení, podle předběžných informací bude vybrán jiný pořadatel, pravděpodobně z Velké Británie. Není 

však jasné, od kdy bude pokračování IPDET zahájeno. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli plně soustředit 

na realizaci 12. ročníku evropské modifikace tohoto školení EPDET, který by se měl uskutečnit v září 

2018 v Praze. Proto jsme také na příští rok nepřipravovali žádný paralelní projekt, pro který bychom 

žádali dotaci od České rozvojové agentury. Chceme však rok 2018 využít pro identifikaci nových zdrojů 

financování pro naši činnost. Pokračovat bude naše zastupování v odborných nebo zastřešujících 

organizacích uvedených v předchozím bodě programu. 

Chtěli bychom rovněž dále rozvíjet naši spolupráci s vietnamskou minoritou v ČR a pokračovat 

v jednáních zaměřených na problematiku kontaminace dioxiny ve Vietnamu. 

Dosud také probíhá veřejná sbírka pro projekt „Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu“. V roce 2017 se 

změnila pravidla pro příspěvky formou DMS. Přispívat lze odesláním rádcovské SMS na číslo 87 777: 

ve tvaru: DMS DETIVIETNAM 30 (cena DMS je 30 Kč, sbírka získá 29 Kč) 

nebo ve tvaru: DMS DETIVIETNAM 60 (cena DMS je 60 Kč, sbírka získá 59 Kč) 

nebo ve tvaru: DMS DETIVIETNAM 90 (cena DMS je 90 Kč, sbírka získá 89 Kč). 

Uvítáme i dlouhodobou podporu po dobu neurčitou prostřednictvím SMS ve tvaru: DMS TRV 

DETIVIETNAM 60 nebo DMS TRV DETIVIETNAM 90 (zvolená částka bude automaticky odečtena 

každý měsíc, pro ukončení trvalé podpory stačí zaslat na číslo 87 777 SMS ve tvaru: STOP 

DETIVIETNAM). 
 

ad 7) Volba nového předsedy a místopředsedy spolku 

Na konci roku 2017 končí tříletý mandát předsedy Daniela Svobody a místopředsedy Petra Honskuse, a 

proto je potřebné tyto funkce znovu obsadit. Členové spolku byli vyzváni k podání kandidatury. Do data 

konání členské schůze nebyli navrženi noví kandidáti, oba zástupci s končícím mandátem však potvrdili 

zájem v těchto volených funkcích pokračovat. 

Členská schůze jednomyslně zvolila Daniela Svobodu předsedou spolku a Petra Honskuse 

místopředsedou spolku. Tento mandát je platný do konce roku 2020. Zbývajícím místopředsedou spolku je 

Ondřej Pokorný, s mandátem do prosince 2019. 
 

ad 8) Různé 

V roce 2017 se do činností spolku přímo nebo nepřímo zapojila přibližně polovina členů. Výbor spolku 

děkuje za aktivní spolupráci a vyzývá všechny členy k předkládání námětů pro další aktivity nebo 

projekty a také o pomoc při získávání sponzorů pro činnost spolku. 

Termín další výroční členské schůze byl předběžně stanoven na 6. prosince 2018. 

 
V Praze, dne 8. prosince 2017 

 

 
Zapsal: Daniel Svoboda               Zápis ověřil: Zdeněk Valenta 


