
Setkání pracovní skupiny pro inovace

(online)

V Praze, dne 27. ledna 2022



1. Úvodní slovo ředitele OSR MV (Ing. Mgr. David Sláma)

2. Úvod do problematiky (Ing. Petr Jirman)

3. Aktuální témata jednání v OECD/OPSI (Ing. Jana Ticháčková)

4. Seznámení s výsledky dotazníkového šetření zavádění inovací 

ve veřejné správě (Ing. Mgr. Miroslav Jurásek, Ph.D.)

5. Digitalizace veřejné správy (Mgr. et. Mgr. Šimon Trusina, odbor 

eGovernmentu MV)

6. Diskuse nad návrhy jednotlivých opatření

7. Různé
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Program jednání



Úvod do problematiky

Ing. Petr Jirman

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné 
správy



Proč tu dnes jsme?
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Co je KOVES?

KONCEPCE
Příloha č. 1 – Analytická část

Příloha č. 2 – Registr rizik

Příloha č. 3 – Indikátorová soustava

Příloha č. 4 – Přehled dopadů Koncepcí 

předjímaných legislativních změn

AKČNÍ PLÁN 2021-2023
Příloha č. 1 – Plán aktivit

• Navazuje na SRR VS 2014-2020

• Gestor: MV 

• spolugestoři: MŽP, MF, MPSV, MMR, MZV, 

ÚV

• Připravena na základě diskusí se všemi 

relevantními partnery 

• územní partneři (SMO ČR,

AK ČR, SMS ČR, Sdružení tajemníků)

• ministerstva

= strategický materiál rozvoje veřejné správy na léta 2021-2030



Čeho chceme dosáhnout?

• Nová struktura výkonu přenesené 

působnosti

• Hodnocení služeb klientů

• Zrušení místní příslušnosti v dalších 

agendách

• Snadnější participace občanů

• Zastupitelé připraveni pro výkon své funkce

• Kvalitnější RIA

• Systémové generování a aplikace inovací

• Uvažování v intencích udržitelného rozvoje

• Adresnější financování výkonu přenesené 

působnosti

• Revize zákona o finanční kontrole

• Max. kompetentní úředníci

• Lépe spolupracující obce v hranicích ORP

• Kvalitnější strategické a projektové řízení

• Právní předpisy a judikatura na jednom místě 

– e-Sbírka

• Nový kompetenční zákon

• Vnímání důležitosti evidence-informed

Spokojenost občanů se službami Lépe fungující VS

Lepší kvalita života občanů

Vyšší prosperita ČR

Pozitivní vnímání VS



Hierarchie Koncepce



8

SC 2.5 Vytvořit prostředí podporující inovace a rozvíjet AI a 

automatizaci (OSR MV)

SC 2.5 



Program. prohlášení vlády
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• Vnitřní bezpečnost a veřejná správa

Preambule:

Veřejná správa musí být dostupná jak v území, 

tak prostřednictvím digitálních služeb.

• Věda, výzkum a inovace

Preambule:

Věda, výzkum, vývoj a inovace jsou jednou ze 

zásadních investic do budoucnosti naší země, 

její prosperity a konkurenceschopnosti, kvality 

života všech jejích obyvatel i soudržné a 

zároveň odolné společnosti. 



Zákon č. 130/2002 Sb.
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Programové prohlášení vlády 2022

Věda, výzkum a inovace

Moderní, koordinovaný a transparentní systém řízení:

V návaznosti na důkladnou analýzu a širokou diskusi a s přihlédnutím

k příkladům zahraniční dobré praxe, připravíme komplexní novelu zákona o

podpoře výzkumu a vývoje s cílem snížení administrativní zátěže, odstranění

roztříštěnosti a zjednodušení celkového systému řízení

i podpory

Dle aktuálních pravidel jsou svěřené pravomoce rozděleny mezi MŠMT (oblast

výzkumu) a MPO (oblast inovací)

Je správně, že by mělo MPO koordinovat i inovace ve veřejné správě? Jaký

druh inovací se má podporovat ve veřejné správě? Jaké jsou aktuální

společenské výzvy?

MV bude chtít o tomto tématu vést diskusi a být při tvorbě novely zákona.



Mezinárodní kontext (OECD/OPSI)

Ing. Jana Ticháčková

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné 
správy



Vyhodnocení dotazníkového šetření

Ing. Mgr. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné 
správy



Inovace zaváděné legislativou

Mgr. et Mgr. Šimon Trusina

Odbor eGovernmentu



Diskuse



Otázky k diskusi
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• Máte nějaké připomínky/doporučení k předloženému materiálu na dnešní 

jednání?

• Jaká jsou Vaše konkrétní doporučení pro zavádění inovací ve veřejné správě?

• Co by pomohlo změnit/zlepšit systém zavádění inovací ve veřejné správě?

• Víte o nějakých agendách, které by na Vašem resortu měly být 

automatizovány/robotizovány?

• Máte nějaký návrh na projednání tématu ohledně inovací ve veřejné správě v 

rámci českého předsednictví v EU?



Otázky k diskusi
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• V rámci dotazníkového šetření byli osloveni ředitelé odborů, VSO, tajemníci, 

... Považujete za vhodné oslovit i řadové pracovníky úřadů? Pokud ano, jakou 

formou (odpovědi poslané přímo MV nebo např. prostřednictvím odborových 

svazů?)

• Měly by být realizovány hloubkové rozhovory na resortech? Pokud ano, tak s 

kým?

• Co je vhodnou cestou šíření podpory inovacím ve VS? Vložení této části do 

úřednické zkoušky a pravidelného vzdělávání úředníků?



Různé
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Další kroky v roce 2022

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

27. 1.
Jednání PS 

Inovace

duben
Jednání PS 

Inovace

říjen
Jednání PS 

Inovace

01/22

červen
Jednání PS 

Inovace

- Zpracování analýzy zhodnocení systému inovací, diskuse ohledně navržených 

opatření a jejich implementace (březen 2022)

- Sdílení zkušeností v oblasti inovací (průběžně)

- Zpracování analýzy potenciálu využití automatizace a případně umělé inteligence v 

agendách veřejné správy, diskuse ohledně navržených opatření a jejich implementace 

(prosinec 2022)

- Pokračující spolupráce s OPSI (průběžně)
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Plán práce PS Inovace

- Zasílání podnětů k úpravám Analytického zhodnocení systému inovací ve VS

(T: 3. 2. 2022)

- Připomínkování zpracované analýzy zhodnocení systému inovací, diskuse 

ohledně navržených opatření a jejich implementace (T: březen/duben 2022)

- Připomínkování analýzy potenciálu využití automatizace a případně umělé 

inteligence v agendách veřejné správy, diskuse ohledně navržených opatření a 

jejich implementace (listopad/prosinec 2022)

- Zapojení zástupců do připomínkování materiálů vytvářených v OPSI (průběžně)

- Zasílání příkladů dobré praxe v oblasti inovací, AI a robotizace (průběžně)



Děkuji za pozornost

Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České

republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fond


