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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro inovace 
 

Datum a místo konání: 4. dubna 2022 (fyzicky, Ministerstvo vnitra) 

Účastníci: PhDr. Věra – Karin Brázová, Ing. Anna Švarcová (obě MMR), PhDr. Jakub Čeněk (MD), Mgr. Lukáš 

Dirga, Ph.D., JUDr. Kamil Nedvědický (oba MSp), Mgr. Jana Hübschmanová (MZd), Ing. Bc. Daniel Kný, Ph.D. 

(ÚV), Ing. Adam Papai (MPO), PhDr. Tomáš Vyhnánek (MF), Ing. Jana Ticháčková, Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, 

Ph.D., Ing. Petr Jirman (všichni MV), Ing. Rut Bízková (MV – externí spolupráce), 

Omluvení: Mgr. Václav Lintymer (MPSV), Mgr. Martina Karkošková (MMR), Ing. Martin Kolmistr (MMR), 

Ing. Markéta Marečková (MMR), Ing. Jan Novotný (MMR), PhDr. Martin Polášek (MŽP), Mgr. Ing. David 

Sláma, Ing. Dagmar Šilhánová (MPO), Mgr. et Mgr. Šimon Trusina,  

 

Úvod 

 Ing. Petr Jirman zahájil jednání přivítáním účastníků a představením programu jednání, požádal 
o zaslání přípomínek k analýze „Analytické zhodnocení systému inovací veřejných politik“ v termínu 
do 5. dubna 2022 a upozornil na organizační změnu na MV, kdy Odbor strategického rozvoje 
a koordinace veřejné správy nově spadá do Sekce veřejné správy a eGovernmentu 

1. PREZENTACE: „Analýza zahraniční praxe v oblasti inovací ve veřejné správě“ – Ing. Jana Ticháčková 
(MV) 

2. PREZENTACE: „Inovační politika ČR“ – Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D. (MV) 

3. PREZENTACE: „Nástin vybraných inovativních projektů Ministerstva spravedlnosti. Oblast dohledu 
nad soudními znalci a tlumočníky.“ – JUDr. Kamil Nedvědický (MS) 

4. PREZENTACE: „PPD 1: Systém společného vzdělávání“ – Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D. (MS) 

 

DISKUZE 
 Petr Jirman představil opatření k realizaci závěrů zjištěných dotazníkovým šetřením ve třech 

časových horizontech: krátkodobém (KD), střednědobém (SD) a dlouhodobém (DD); požádal o 

připomínky účastníky jednání k jednotlivým bodům 

 

o Krátkodobý horizont 

 P. Jirman: navrhl sdílet zkušenosti inovátorů, prezentovat aktéry inovací na www 

(kvalitavs.cz), propojovat a rozšiřovat sítě; záměr: inovativní metody z OPSI dostat 

do veřejné správy → najít v zahraničí inovační centra, představit jejich činnost 

a určit jejich obecné charakteristiky 

 P. Jirman konstatoval, že chybí spolupráce s akademickou sférou a uvedl, že MV 

pokračuje ve spolupráci s OPSI a bude chtít do české VS přinášet různé návody 

a postupy podporující inovace ve VS 
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 P. Jirman pozval účastníky jednání na konferenci Moderní veřejná správa, kterou 

pořádá OSR 14. - 15. 6. 2022 v Olomouci. Na konferenci bude mj. blok věnovaný 

inovacím ve veřejné správě a vybraným oceněným projektům v rámci soutěže 

Cena MV za kvalitu a inovace 

 L. Dirga na dotaz P. Jirmana, zda jsou navržená opatření v krátkodobém horizontu 

realizovatelná, uvedl, že platforma pro sdílení zkušeností je žádoucí, inovace se 

dějí, ale chybí informovanost; nutné správně definovat, co je inovace (co od nich 

chceme), v zahraničí už běží delší dobu informační kiosky o inovacích 

 T. Vyhnánek: je třeba získat politickou podporu, která je klíčová z hlediska inovací 

ve veřejné správě; jinak se inovace ve veřejné správě budou hůře prosazovat, 

politici by mohli spojit své PR a veřejně propagovat úspěšné inovativní projekty 

realizované ve veřejné správě. Dále uvedl, že je třeba získat nějakého politika, 

který by prezentoval na veřejnost, že se inovace povedla, v médiích lehce 

zapadnou pozitivní věci, které se úspěšně zrealizovaly 

 R. Bízková podpořila slova T. Vyhnánka: je třeba politická podpora, MV musí vést 

pozitivní komunikační kampaň v oblasti inovací, realizuje se mnoho pozitivních 

věcí, o kterých se neví, že se dějí; je třeba je propagovat 

 J. Hübschmanová: bylo by vhodné vytvořit nejen webové stránky, ale domluvit se 

i s ostatními resorty a propagovat prostřednictvím jejich sociálních sítí, což je 

dobrý nástroj pro propagaci, ale je nevyužívaný 

 P. Jirman: snažíme se zajistit propagaci prostřednictvím Facebooku MV 

 J. Hübschmanová: informovala, že existuje snaha nastavit určitou komunikační 

kampaň, zatím ale bez úspěchu 

 R. Bízková: důležitá je účast stakeholderů, existuje program na podporu inovací ve 

VS, např. program Sigma TAČR, v rámci kterého by bylo možné předkládat 

projekty k tématům zaměřeným na inovace ve veřejné správě 

 P. Jirman vznesl dotaz, zda někdo z přítomných zná akademiky, kteří se zajímají o 

inovace 

 K. Brázová: MMR spolupracuje s akademiky, mají projekt na zavádění inovativních 

přístupů (foresight, …), projekty na zkvalitňování VS, MMR plánuje v tomto ohledu 

různé konference, workshopy 

 R. Bízková: lze šířit informace přes www.kvalitavs.cz, možné šířit informace 

recipročně i na webových stránkách MMR a je dobré se navzájem informovat o 

činnostech ostatních ministerstev. Mělo by dojít k odstranění resortismu v oblasti 

informování o aktivitách jednotlivých ministerstev. 

 

o STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY 

 metodická podpora inovací (viz přiložená prezentace) 

 R. Bízková: do vzdělávacího modulu lze vytvořit šablonu, jaké inovativní projekty 

se realizují na rezortech, R. Bízková vznesla k zúčastněným prosbu o sdílení 

příkladů dobré praxe (navrhla inspirovat se vstupním kurzem na kybernetickou 

bezpečnost NÚKIB) 

http://www.kvalitavs.cz/
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 T. Vyhnánek: inovace jsou propojeny s digitalizací; na resortech se vytváří odpor 

k digitalizaci z důvodu odporu ke změně; je nutné se naučit pracovat s tímto 

postojem veřejné správy a naopak najít způsob, jak do toho vtáhnout více lidí; 

proto je třeba sdílet pozitivní zkušenosti 

 P. Jirman: velkou chystanou inovací vyplývající z KOVESu by měla být změna 

kompetenčního zákona 

 R. Bízková: je dobré vytvářet správnou atmosféru pro používání bankovní identity; 

tato podpora musí jít zeshora 

 T. Vyhnánek: inovace jsou zneužívány i pro politické účely, např. eMatrika se 

nedaří prosazovat na obcích, odpor je zcela iracionální: digitalizace je brána jako 

ztráta své vlastní svébytnosti 

 R. Bízková: je třeba odzkoušet, pak se odpor povolí 

 P. Jirman: bude se připravovat novela zákona č. 130/2002 Sb.; MV bude chtít být 

při přípravě; zároveň byly zahájeny rozhovory s představiteli akademické sféry se 

snahou akreditovat studijní program „Inovace ve veřejné správě“ na vysokých 

školách 

 

o DLOUHODOBÝ HORIZONT 

 R. Bízková: doporučila na příštím setkání pracovní skupiny odprezentovat příklady 

využívání AI na státních úřadech 

 

RŮZNÉ 
 

Úkoly, které vyplynuly z jednání: 

1. Poslat připomínky k zaslané analýze (zodpovídá: všichni členové pracovní skupiny; termín: 5. 4. 2022) 

2. Zaslat členům pracovní skupiny odkaz na uveřejněné finální znění analýzy a dotazníkového šetření 

(zodpovídá: OSR) 

3. Připravit a rozeslat členům pracovní skupiny vzor pro vyplnění podrobných informací o realizovaných 

inovativních projektech (zodpovídá: OSR) 

4. Vyplnit zaslaný vzor (viz bod 3) (zodpovídá: všichni členové pracovní skupiny; termín: průběžně) 

5. Zaslat členům pracovní skupiny přehled projektů, které byly realizovány s využitím 

AI/automatizace/robotizace (zodpovídá: OSR) 

 

 P. Jirman ukončil jednání 

Zapsal:  Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D. 

Schválil:  Ing. Petr Jirman  

Dne:   7. 4. 2022 


