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Program

1) Inovace ve veřejné správě – zahraniční praxe

2) Inovační politika České republiky

3) Příklady dobré praxe – představení inovativních projektů 
Ministerstva spravedlnosti 

4) Diskuze nad návrhy doporučení a opatření k rozvoji inovací ve 
veřejné správě.
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INOVACE VE VS – ZAHRANIČNÍ 

PRAXE

Jana Ticháčková
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INOVAČNÍ POLITIKA ČR

Miroslav Jurásek
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE –

PŘEDSTAVENÍ INOVATIVNÍCH 

PROJEKTŮ MINISTERSTVA 

SPRAVEDLNOSTI

JUDr. Kamil Nedvědický, Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D., Mgr. Martina 

Stašková
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DISKUZE

Moderuje Petr Jirman
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Krátkodobý horizont

1) Propagace nástrojů a metod využívaných v inovačních 
procesech 

2) Desk research zahraničních inovačních center a jejich 
fungování

3) Vytvoření webové stránky pro sdílení dobré praxe i dalších 
zkušeností (dle vzoru OPSI), vytvoření platformy pro 
vzájemné sdílení zkušeností na sociálních sítích

4) Prezentace příkladů dobré i špatné praxe na webových 
stránkách MV, publikace článků/rozhovorů s inovátory 
(následně průběžně)
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Krátkodobý horizont

5) Překlad Metodiky dialogu pro kopírování inovací 

6) Pravidelná spolupráce s akademickou obcí (projekty ve 
spolupráci s VS, konference, semináře apod.) 

7) Prohloubení zahraničních kontaktů a dobré praxe (zejména 
prostřednictvím OPSI) testování nových nástrojů OPSI 

8) Setkávání a rozšíření Pracovní skupiny pro inovace ve VS 
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Střednědobý horizont

1) Zpracování Metodiky pro vytváření strategie na podporu 
inovací ve veřejné správě

2) Příprava vzdělávacího programu pro úředníky „Inovace ve 
veřejné správě“

3) Návrh designu centra pro podporu inovací ve veřejné správě 
a jeho úkolů s ohledem na specifika ČR

4) Příprava a organizace inovačních workshopů zaměřených na 
inovační nástroje 

5) Vytvoření metodiky pro nastavení organizační kultury 
podporující inovace (oceňování kreativity a nápadů, 
motivace, experimentování apod.) 
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Dlouhodobý horizont

1) Zpracování strategie na podporu inovací ve veřejné správě na 
úrovni ČR, následně jednotlivých úřadů

2) Úřednická zkouška pro státní zaměstnance -začlenění znalostí 
inovačních procesů ve veřejné správě do obecné části 

3) Založení nadresortního centra pro podporu inovací ve veřejné 
správě, resp. ve veřejném sektoru

4) Ve spolupráci s vysokými školami připravit akreditovaný 
studijní program „Inovace ve veřejném sektoru“

5) Zohlednění specifik inovací ve veřejném sektoru a určení gesce 
nad tímto tématem v legislativě týkající se inovací (zejm. zákon 
č. 130/2002 Sb.)  
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Děkujeme za Vaši účast


