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Zápis č. 1 

ze zasedání Pracovní skupiny pro inovace 

konaného dne 27. 1. 2022 (online) 

 

 

Účastníci: Mgr. Ing. David Sláma (MV), Ing. Petr Jirman (MV), Ing. Jana Ticháčková (MV), 

Mgr. Ing. Miroslav Jurásek (MV), Ph.D., Ing. Ladislav Joukl (MO), Mgr. Aneta Neugebauerová (MV), 

Ing. Martin Kolmistr (MMR), JUDr. Kamil Nedvědický (MS), Bc. Kristýna Vaníčková (MV), 

Mgr. et Mgr. Šimon Trusina (MV), PhDr. Martin Polášek (MŽP), Ph.D., Ing. Jan Novotný (MMR), 

Ing. Bc. Daniel Kný (Úřad vlády), PhDr. Tomáš Vyhnánek (MF), Mgr. Václav Lintymer (MPSV), 

Mgr. Jana Hübschmanová (MZ), Ing. Dagmar Šilhánová (MPO), Ing. Anna Švarcová (MMR), 

Mgr. Martina Karkošková (MMR), Ing. Markéta Marečková (MMR), Ing. Adam Papai, Ph.D. (MPO), 

Ing. Rut Bízková 

Omluvení: Mgr. Jana Lolić Šindelková (MZV), Dr. Ing. Marie Zezůlková (MMR), Ing. Barbora 

Janíčková, Ing. Martin Hronza, Ing. Libor Hrubý, Mgr. Blanka Kavková 

 

Úkoly, které vyplynuly z jednání: 

 

Úkol Termín 

1. Zasílání podnětů k úpravám Analytického zhodnocení systému inovací 
veřejných politik (zhodnocení dotazníkového šetření), pracovní verze 
k 18. 1. 2022 

11. 2. 2022 

2. Vyjádřit se k zaslaným diskusním otázkám 18. 2. 2022 

3. Pokud budou mít účastníci pracovní skupiny náměty na příklady 
dobré/špatné praxe, prosíme zasílat na email: miroslav.jurasek@mvcr.cz 

průběžně 

 

1. Zahájení jednání 

 Ing. Petr Jirman zahájil jednání přivítáním účastníků, představil program jednání 

a prezentoval důvod pro zřízení Pracovní skupiny pro inovace a význam inovací vyplývající ze 

strategických dokumentů. 

 

2. Představení účastníků pracovní skupiny 

 Každý z účastníků jednání se krátce představil: 

o P. Jirman (MV, Oddělení analýz a inovací): je odpovědný na MV, společně 

s J. Ticháčkovou, M. Juráskem, za přípravu Analýz systému inovací ve veřejné správě 

(dále VS), analýzu zhodnocení potenciálu využití automatizace/AI v agendách VS 

sdílení zkušeností v oblasti inovací ve VS 
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o V. Lintymer (MPSV, Oddělení Sociálních inovací): v současnosti realizují výzvu na 

podporu sociálních inovací v projektech veřejné správy (celkem 14 projektů), jejichž 

cílem je lepší nastavení a dostupnost sociálních služeb v oblasti zaměstnanosti 

(zejména v oblasti sociálních služeb nebo koordinace sociálních služeb), dále jsou 

zapojeni do Kompetenčního centra zaměřeného na rozvoj ekosystému sociálních 

inovací, tj. 1. rozvíjení sociálních kompetencí aktérů VS, 2. identifikování bílých míst 

a 3. komunikace preventivních aktivit. 

o Š. Trusina (MV, eGovernment): informoval o činnosti odboru - spravují Portál 

Občana, Portál veřejné správy, Průvodce životními událostmi 

o R. Bízková (MV, externí konzultantka): spolupracuje s oddělením P. Jirmana 

v oblasti návrhu definice inovací ve VS. Je autorkou INKA (Mapování inovačních 

kapacit ČR) a v rámci TAČR spolupracovala na tvorbě Výzev a megatrendů. Zabývá se 

studiem změn paradigmatu inovací tažených trhem na inovace tažené regulací, 

tj. stanovenými společenskými cíli, které jsou následně převedeny do legislativy 

o M. Polášek (MŽP, Oddělení udržitelného rozvoje): oddělení je odpovědné za 

implementaci Strategického rámce Česká republika 2030. P. Polášek se zaměřuje na 

zlepšení inovační kultury ve VS obecně, testování a experimenty (vyzkoušení inovací 

v malé míře před jejich plošným zavedením). Inovační aktivity: participace veřejnosti, 

tj. méně známé způsoby, jak veřejnost vtahovat do tvorby politik, 

o M. Jurásek (MV, Oddělení analýz a inovací): spoluautor analýzy inovací, v týmu 

P. Jirmana odpovědný za přípravu analýzy potenciálu využití automatizace/AI 

v agendách VS,  

o M. Karkošková (MMR, Odbor regionální politiky, Oddělení strategického 

rozvoje): v rámci českého předsednictví v pracovní skupině bude řešeno téma 

Mapování inovačního prostředí ve smyslu přenosu inovací z území, kde to funguje 

(Brno),  

o M. Marečková (MMR, oddělení řízení strategie regionálního rozvoje): vyzdvihla 

význam a užitečnost analýzy inovací jako podkladového materiálu k jednání pro 

přípravu prezentací na předsednictví, 

o K. Nedvědický (MSp, Odbor správy a kontroly podřízených organizací): zabývá 

se oblastí VaVaI, zástupce MSp v Radě programu ÉTA a BETA2 TA ČR, podílí se na 

realizaci konkrétních inovativních projektů realizovaných MSp, zabývá se 

problematikou digitalizace katalogu služeb, 

o J. Ticháčková (MV, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy): 

spolupracuje na aktivitách s P. Jirmanem, zastupuje ČR v národní síti kontaktních míst 

v OPSI 

o J. Hübschmannová (MZd): pracuje na pozici managera kvality, podílí se na zavádění 

inovací v úřadu, 

o J. Novotný (MMR, Odbor elektronizace veřejných zakázek): pracují na 

implementaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2020-2030 

(cíl: podpora inovací zadávání veřejných zakázek v rámci elektronizace, zvýšení 

znalostí v procesu zadávání veřejných zakázek), 
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o D. Kný (Úřad vlády, Sekce pro evropské záležitosti): zmínil spolupráci na projektu 

v oblasti Strategického forsightu (iniciativa EK), účastnil se projektu zaměřeného na 

Celospolečenské výzvy a megatrendy, člen Rady programu BETA2 TA ČR, 

o L. Joukl (MO): informoval, že za oblast inovací je na MO gesčně zodpovědná spíše 

sekce státního tajemníka a předá jim informace z PS pro zvážení jejich budoucího 

zapojení 

o Anna Švarcová (MMR, Odbor regionální politiky): spolupráce na PGR (hodnocení 

stavu české veřejné správy), 

o T. Vyhnánek (MF): jeho tým pracuje na inovacích usnadňujících kontrolu finančních 

dat v oblasti publikace otevřených dat a jejich využití, zmínil pět témat svého vnímání 

přínosu PS pro inovace: 1) Jak legislativně uchopit inovace, 2) přenos příkladů inovací, 

3) s tím související zodpovědnost (licence, otázky nastavení smluv atd.), 4) jak 

postupovat v případě zájmu o publikování výsledků a 5) otázky spjaté s financováním 

inovací (sdílení zkušeností v rámci PS pro inovace) + inovace v managementu kvality. 

 

3. Prezentace 

V rámci tohoto bloku byly prezentovány následující prezentace, které jsou součástí zápisu: 

- Strategické uchopení inovací a úkoly z nich vyplývající (P. Jirman) 

- OECD a inovace ve veřejném sektoru (J. Ticháčková) 

- Vyhodnocení dotazníkového šetření v oblasti inovací ve VS (M. Jurásek) 

- Digitalizace veřejné správy (Š. Trusina) 

 

4. Diskuse 

M. Karkošková (MMR): 

 Vítá možnost dále diskutovat téma inovací např. i ve formě bilaterálních jednání, 

 Poznámky k prezentaci p. Trusiny: z pohledu samosprávy je třeba pracovat na digitální 

gramotnosti občanů tak, aby byli schopni využívat nabízené služby státu; nutné budovat 

důvěru občanů v digitální služby, 

 Důležité propagovat téma inovací do území, 

 Testování ve VS je velmi zajímavé téma, dosud je v ČR téma okrajovou záležitostí, 

úředníkům státní správy a samosprávy není dána možnost selhat; testování by mohlo 

pomoci vyzkoušet inovativní řešení, než budou uvedeny do praxe, 

 Ve vztahu k inovacím je třeba apelovat na změnu smýšlení aktérů na komunální úrovni, 

v tomto smyslu je důležitý aspekt vzdělávání a propagace, MMR nabízí platformy, které má 

pro jednání s územními partnery jako např. Národní regionální konference, nabídla 

možnost odprezentovat novinky v inovačních aktivitách MMR, 

 V návaznosti na prezentaci J. Ticháčkové navrhla přípravu Konference zaměřené na inovace 

ve veřejné správě (toto téma by si zasloužilo samostatnou konferenci vzhledem ke své 
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specifičnosti a významu) → nabídka, že by MMR mohlo na této konferenci přispět svými 

výstupy nebo aktivitami, na kterých MMR pracuje, 

 M. Karkošková zdůraznila, že výše uvedené návrhy jsou náměty, jak dále rozvíjet téma 

inovací ve VS. 

M. Marečková (MMR): 

 Poděkovala za inspirativní příspěvky a zajímavé prezentace, souhlasila s další spoluprací 

v této oblasti. 

R. Bízková: 

 Na základě prezentací a vzájemného představení je pro inovace ve VS řada podnětů. 

Z tohoto důvodu navrhla se k tématu inovací ve VS sejít se zájemci v průběhu února. Na 

jednání by měla být diskutována následující témata: Diskuse ohledně výsledků 

dotazníkového šetření prezentované M. Juráskem, eGovernment, elektronizace veřejných 

zakázek a praktické problémy (diskuze). 

P. Jirman prezentoval diskuzní otázky, které jsou uvedeny v příloze zápisu, a požádal přítomné 

o zaslání odpovědí na ně. Dále informoval o zpracované infografice z vyhodnocení dotazníkového 

šetření (Kvalitní správa - Měření inovací ve veřejné správě 2019–2021 (kvalitavs.cz)). MV zároveň 

každý měsíc uskutečňuje tzv. Inovační webináře. Záznamy lze nalézt zde. 

 

5. Závěr 

 HARMONOGRAM další činnosti PS pro inovace 

o Další jednání Pracovní skupiny pro inovace duben 2022, červen 2022, říjen 2022 

(bude upřesněno). 

o Únor 2022: diskuze k prezentacím a jejich závěrům. 

 

6. Přílohy 

1) Analytické zhodnocení systému inovací veřejných politik (prac. verze z 18. 1. 2022) 

2) Prezentace P. Jirmana, J. Ticháčkové, M. Juráska a Š. Trusiny 

3) Seznam diskusních otázek k vyjádření 

http://kvalitavs.cz/mereni-inovaci-ve-verejne-sprave-2019-2021/
http://kvalitavs.cz/webinare-inovacni-management/

