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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro inovace 

 

Datum a místo konání: 24. října 2022 (fyzicky, Ministerstvo vnitra) 

Účastníci: Mgr. et Mgr. Šimon Trusina (MV), Mgr. Jana Hübschmanová (MZd), Ing. Bc. Daniel Kný, Ph.D. 

(ÚV), Ing. Jana Ticháčková, Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D., Ing. Petr Jirman (všichni MV), Ing. Rut Bízková 

(MV – externí spolupráce), PhDr. Martin Polášek (MŽP), Mgr. Václav Lintymer (MPSV), Jan Šebek (MPO), 

Mgr. Kamila Soukupová (MO), PhDr. Tereza Čížková (MD), Ing. Karolína Kopková (MV), Mgr. Miroslav Návrat 

(MŠMT), Ing. Aleš Petrák (MF), Mgr. Libuše Urbanová (MV) 

Omluvení: Ing. Jan Novotný (MMR), Ing. Pavol Šepelák (MZV), Ing. Dagmar Šilhánová (MPO), Ing. Anna 

Švarcová (obě MMR), PhDr. Tomáš Vyhnánek (MF), Ing. Bc. Stanislav Volčík (MŠMT) 

 

Úvod 

 Jednání zahájil úvodním slovem Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D. (MV)  

 Byl představen program jednání 

 

PREZENTACE a diskuze k jednotlivým příspěvkům 
 

o Implementace systému řízení kvality ve služebních úřadech (Mgr. Libuše Urbanová, Sekce 

pro státní službu, MV) 

 Zavádění systému řízení kvality je povinnost stanovená usnesením vlády č. 214/2018 

 V projektovém týmu (projekt se realizuje od roku 2017, týká se pouze státní správy, nikoliv 

samosprávy) by chtěli sloučit agendu kvality pro územní a státní správu dohromady, 

 Cíl: kvalitnější státní správa 

 Zkušenosti se zaváděním systému 

o Nejprve malé povědovím o kvalitě, nedůvěra ze strany příjímajících subjektů 

o 2017-2018 byl vytvořen metodický pokyn 

 Týkal se minimální míry kvality (měl 10 kritérií) → vede k posilování inovativního 

chování a vzniku nových inovací 

 4 oblasti řízení kvality 

 1. Kritérium strategie a cílů 

 2. Přezkoumávání pravomocí a procesů řízení 

 3. Vnitřní komunikace 

 4. Řízení změn a projektů (i inovací) 

 Zpočátku naplňování pokynu bylo živelné a neorganizované, trvalo 6-8 měsíců 

u velkých úřadů (komunikace mezi vedením a útvary, mezi útvary vzájemně, mezi 

rezorty apod.) se ukázala jako slabá a nedobře fungující. 

 Schválení metod. Začátek zavádění - v případě velkých úřadu trvalo 6-8 měsíců. 
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o Slabé personální obsazení v projektu (vždy 12 lidí) 

o Byla vydefinována skupina 50 úřadů (kvůli lepšímu monitoringu – tj. ministerstva, 

podřízené úřady apod.), které mezi sebou vzájemně spolupracovaly 

 

 Pilotní testování metodiky 

o Pilotní ověření se uskutečnilo na 9 úřadech, které již měly s kvalitou zkušenosti. Na základě 

došlo k přepracování pravidel pro přezkum (3 stupňová škála). 

o Některé úřady zavedli ISO normy (CAF se ve státní správě neujal, je mimořádně náročný 

na vstupní data), některé úřady ne ISO, ale úspěšně zavedli Metodický pokyn, některé 

úřady nezavedly všechna kritéria. 

 Poučení: zachovat kontinuitu a inovace opřít o rozvoj Metodického pokynu. 

o Česká společnost pro jakost: uspořádá přednášku (v délce 2,5 hod) na téma „kvalita ve VS“ 

v hotelu Clarion 7. - 8. 11. 2022 → výzva a pozvánka od pí. Urbanové k účasti členům PS 

(popř. zástupců jednotlivých rezortů) na konferenci (předpokládá se panelová diskuze 

zástupců úřadů, které prošly přezkumem. 

 Dotaz k diskuzi (RB): „potřebovali bychom spíše slyšet něco o tom Metodickém pokynu. Do kdy se 

bude projekt realizovat. Je součástí i strategie úřadu? Budou povinné Výroční zprávy jednotlivých 

úřadů?“ 

o Vytvořená strategie je základním pilířem a výchozím bodem pro zavedení Metodického 

pokynu 

o Problémy: chybí definice, co je strategie dovnitř úřadu a co je kvalita (dříve byla kvalita 

vnímána výhradně jako efektivita, byla ale všeobecná snaha toto vnímání posunout), 

stanovení cílů, intenzita a sofistikované pojímání odpovědnosti v rámci jednotlivých úřadů 

 Projekt končí v roce 2023; na jaře plánována konference, která ho uzavře. Na podzim se budou 

realizovat přezkumy.  

o U úspěšných projektů je/jsou: 

 vysoká podpora vedení, 

 nasazení jednotlivců, 

 podrobná analýza chodu úřadu, 

 podpora široké komunikace, 

 právní útvary největší překážkou  

 

o Analýza automatizace a robotizace (Ing. Petr Jirman, Odbor strategického rozvoje 

a koordinace VS, MV) 

 

 Smysl analýzy 

o Dříve provedena „Analýza stárnutí úředníků“  

 do 10 let odejde 1/3 úředníků do důchodu → měly by se hledat úspory v lidské 

práci a zavádět automatizaci/robotizaci/využít prvky umělé inteligence. 

 Analýza navazuje na naše předchozí aktivity: 

o Schůzky s bankami a pojišťovnami 
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 Získali jsme reálné příklady automatizace/robotizace/využití prvků umělé 

inteligence. 

 Banky a pojišťovny se snaží digitalizovat komunikaci s klienty. 

o Schůzka mezi zástupci Microsoft a tajemníky v přípravě 

 Budeme realizovat jednání s tajemníky Prahy 12, Židlochovicemi ve snaze 

vytipovat agendy vhodné pro automatizaci/robotizaci/využití prvků 

umělé inteligence 

 ve spolupráci s Microsoftem jim bude navržena optimalizace. 

 Výsledky budou součástí analýzy využití automatizace, robotizace, prvků 

umělé inteligence v agendách veřejné správy. 

 Technologická agentura ČR připravuje: 

o nový program Beta 3 (Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji 

a inovacích pro potřeby státní správy). Podkladem pro jeho tvorbu byla analýza inovací ve 

veřejné správě. 

o Diskutuje se uzavření memoranda mezi MV a TA ČR. 

 Diskuze 

o (Martin Polášek): „Setkali jste se s nějakou hlubší umělou inteligencí, která řeší komplexní 

problematiku?“ 

o Odpověď  

 (PJ): „Zatím ne“.  

 Rut Bízková: „I EK uvádí jako největší příklad umělé inteligence evropský překladač, 

hluboká AI se zatím moc nevyužívá. Měli bychom se zaměřit na strategie, data – 

to je základ pro další využití AI. Evropská digitální dekáda do roku 2030. Ta zavádí 

digitální povinnosti poskytování dat (např. zdravotnictví). A pak se očekává, že 

budou obrovské soubory dat a větší  využití hluboké AI – např. robot navrhne 

způsob léčby“. 

o Otázka: „JRC připravil pro EK nástroj, který vytváří jednoduchou obsahovou analýzu 

s propojením témat a podcílů SDGs. Co např. složitější hodnotící systémy? Co budoucí 

využití v RIA?“ 

 Petr Jirman: „Možné využití např. v oblasti tvorby nové legislativy“ 

 Rut Bízková: „Všechno je to zatím daleko, propojování informací je i z důvodu 

složitosti češtiny. Vyhledávání vazeb v angličtině již nyní lze, ale to samé v češtině 

je téměř nemožné“.  

 Petr Jirman: „Vyšší AI – vyhledávání mezi projekty a operačními programy by 

mohly být oblastí pro využití vyšší AI.“ 

 Daniel Kný: „Slovník EU je dobrý nástroj, překlad je třeba ale zkontrolovat. 

Doporučoval bych při tvorbě analýz rozlišovat délku období. DG JRC zpracovalo 

zprávu o digitální tranzici ve které uvádějí, že by AI mohla být použitá např. v RIA, 

ale mají horizont do roku 2050. My bychom si měli ujasnit, v jakém období 

pracujeme a přemýšlíme, dlouhodobě či kolik let?  

 Daniel Kný: „Překlad tezí EK na jednání ministrů – dáváme k dispozici EK teze již 

předem. Nebo výroční zprávy do systému Microsoft - vznikají zde závislosti. Pozor 
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na toto riziko. To samé použití Survio, Google formulářů – také jim poskytujeme 

naše data“. 

 Rut Bízková: „Na jedno z dalších jednání by mohl být pozván jako host PS pro 

inovace Jiří Hradec, bývalý ředitel CENIA, k tématu o personalizaci dat. Každý 

z úřadů má povinnost zpracovat výroční zprávu a zveřejnit je. Pokud by měly 

výroční zprávy stejnou strukturu, lze je analyzovat a vyhodnocovat efektivnost 

úřadů napříč”. 

 Jana Hübschmanová: „Řešili jsme Google formuláře – nálezy EK říkají, že by se to 

nemělo využívat a dále např. nepoužívat google forms“. 

 Petr Jirman: „Aktuální limit pro RIA a umělou inteligenci je nedostatek dat“. 

 Rut Bízková: „Pokud se bude aplikovat zákon č. 12/2020 Sb. a budou se zveřejňovat 

data v otevřených formátech ve větším množství, pak by to mohlo pomoci“. 

 

o Měření inovací ve veřejném sektoru (PSI) a výsledky jednání OPSI k tomuto tématu 
(Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D., Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV) 

 

 Každý stát přistupuje k měření PSI specifickým způsobem 

o ČR se inspirovalo Dánským Inovačním centrem a Kodaňským manuálem. 

o Finsko, Nizozemsko a Slovinsko mají jiný způsob měření inovací. 

 OPSI vytvořilo podkladový materiál 

o dosavadní zkušenosti, cíle, přičemž ho stále dopracovávají. 

o Samotné jednání (smysl a cíl jednání) mělo sloužit i ke sběru příkladů další praxe. 

o Miroslav Jurásek informoval účastníky jednání o rozhovoru se zástupci OECD na téma, jak 

měříme inovace v ČR. 

 Účastníci PS požádáni o sdílení zkušeností s měřením inovací na jednotlivých 

rezortech 

 Výstup z jednání: OPSI vydá zprávu o jednotlivých realizovaných měření PSI v různých zemích 

(sdílení dobré praxe). 

 Kodaňský manuál 

o zatím využilo celkem 10 států. 

o Ministerstvo vnitra využilo měření na základě Kodaňského manuálu zatím pouze 1x (jiné 

země už mají za sebou více srovnatelných měření). Vhodné měření opakovat a sledovat 

vývoj. Měli bychom tedy zůstat už u té zvolené metody. 

 Ministerstvo vnitra využilo měření prostřednictvím dotazníků.  

 Realizovány byly i hloubkové rozhovory (výsledky budou představeny na dalším jednání PS) 

o jedinečnost českého měření inovací: kombinovaný přístup (kvantitativní = dotazník, 

kvalitativní = rozhovory) 

 Zástupci Dánského centra pro PSI měřili inovace pomocí big data (=problematický přístup k měření 

inovací PSI z důvodu obtíží s určením jednoho společného parametru) 

 Portugalská inovační laboratoř – aplikace pro dotazník, která ale má už i prvky benchmarkingu, 

aplikace nabízí respondentovi i určité srovnání, pro designování aplikace byl využit Power BI. 
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 Úkol: Miroslav Jurásek rozešle materiály z jednání v OPSI vč. popisu zmiňovaného portugalského 

přístupu 

 Diskuze: 

o Jana Hübschmanová: „Spojit se s lidmi ze sekce a oni hledají, jakým způsobem nastavit 

benchmarking a benchlearning a to zůstalo nenaplněno. Obslužné procesy, které provádějí 

úřady, jsou stejné, tady by to mělo smysl inspirovat se portugalským přístupem”.  

o Martin Polášek: „Benchmarking – budou se údaje zveřejňovat? Přináší špatné výsledky 

lidem motivaci se zlepšovat? A je to důležité v oblasti inovací?“ 

o Daniel Kný: „Pokud je to spjato s finančním příspěvkem – to by mohl být dobrý zdroj dat, 

pak lze dobře monitorovat, jaké inovace se realizovaly, a dalo by se to dobře měřit. A je 

třeba rozlišovat v měření inovací a měření dopadů“. 

o Jana Hübschmanová: „Benchmarking je důležitý, ale měla by být silnější role státního 

tajemníka“. 

o Petr Jirman: „Např. Obce v datech – srovnávání kvality života apod. Na další jednání 

bychom se mohli pokusit kontaktovat kolegy ze zahraničí a požádat je o prezentaci postupu 

a výsledků.“ 

o Miroslav Jurásek: „Na jednání se řešily i možnosti mezinárodního srovnání – vždy 

problematické. Už jen viz náš dotazník, my jsme měřili VS a ne sektor“. 

 

o Intranet Ministerstva zdravotnictví (Mgr. Jana Hübschmanová, manažerka kvality, 

Ministerstvo zdravotnictví) 

 Motivace k inovaci intranetu 

o Ministerstvo zdravotnictví bylo zavázáno usnesením vlády ohledně zavádění metod 

kvality. 

o Intranet již zaveden, ale byla snaha ho převést modernější formy (např. nefunkční 

el. nástěnka z roku 2008). 

 Financováno z OPZ 

o Řešeno klasickou veřejnou zakázkou z důvodu několika bariér – především nedostatek času 

 Zvažovány 3 alternativy 

o upgrade starého intranetu (Sharepointu), 

o Vytvoření Sharepointu napojeného na Microsoft,  

o Open source řešení 

 Vypsána nadlimitní veřejná soutěž. 

o Vybrán dodavatel. 

o Právníci ministerstva nechtěli dovolit žádné inovativní způsoby veřejné zakázky a navíc je 

tlačil čas kvůli projektu. 

o Realizovány předtržní konzultace = Obdrželi velmi rozdílné finanční nabídky. 

o Otázka k tématu (Petr Jirman): „V otevřeném řízení se musí přesně nadefinovat, co 

chceme. Inovativní způsoby VZ - vhodnější pro výběr realizátorů - dodavatel nemusí znát 

přesně cestu a parametry“. 
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 Odpověď (Jana Hübschmanová): „Řešili jsme to s MPSV a chtěli dělat předtržní 

konzultace jako soutěžní dialog. Ale řídicí orgán tento způsob nedoporučil. ÚZIS 

a IT ministerstva – specifikum. IT nebylo moc vstřícné“. 

 Jana Hübschmanová uvedla hlavní principy tohoto systému. 

 Architektura systému - základní oblasti, a funkce. 

 Aplikace intranet – vizuální představení: 

o Rozcestník - jak bude vypadat rozcestník, který bude personifikovaný, tam bude odkaz na 

další aplikace, 

o Telefonní seznam a propojení do dalších aplikací, např. MS Teams 

o Předpisy (možné filtrovat, snadné vyhledávání, seznamování se s vnitřními předpisy, 

jednotlivé verze apod.) Celý proces vytváření předpisu bude probíhat zde, včetně 

schvalování (el. podpisy). Týká se to vnitřních předpisů, ale je to modiální systém. Je možné 

do budoucna upravit. Aktuálně se řeší pouze to, co je nezbytné. 

o Inovace – místo pro podávání námětů na inovace v úřadu, diskuzní fórum a přehled 

a vyhodnocení (příprava vnitřní metodiky) 

o Požadavky – kancelářské potřeby, opravy, vzdělávání (IT požadavky zvlášť, do budoucna 

dohromady) - vše elektronicky 

o Stanoviska jednání vlády (elektronizovaný celý proces, včetně schvalování) 

o Kariéra – pro personalisty na nábor nových zaměstnanců, včetně komunikace 

o Správa rolí 

 Implementace 

o Termín realizace do 31. 5. 2023 

 

5. NCP Meeting – Working Group on Behavioural Insights (BI) (krátce o online jednání PS 
informoval Mgr. Václav Lintymer, MPSV) 

 BI na OPSI – BI a fake news, co lidi motivuje pro šíření, jak s tím bojovat, pan Lyntimer pošle PS 

stručnou informaci. 

 MPSV připravuje workshop na téma „Jak srozumitelně komunikovat s občany, jak udržovat zájem 

a spolupráci“. Workshop se uskuteční dne 9. 12. 2022. 

 Dne 10. 1. 2023. přijedou do ČR experti (účastníci PS budou o tom blíže informováni emailem) 

UKONČENÍ JEDNÁNÍ 

o Další jednání PS Inovace je plánováno na 25. ledna 2023, členové PS Inovace budou 

o bližším programu jednání včas informováni.  

 

ÚKOLY, které vyplynuly z jednání: 

1. Spolu se zápisem budou zaslány prezentace z jednání (vše lze nalézt i na 

http://kvalitavs.cz/inovace-ve-verejne-sprave/pracovni-skupina-pro-inovace/) 

2. Zaslat kontakt na hosta jednání paní Mgr. Libuši Urbanovou (Sekce pro státní službu MV, email: 

libuse.urbanova@mvcr.cz, T. +420 974 818 210) 

3. Odkaz na EU translátor (zde) 

http://kvalitavs.cz/inovace-ve-verejne-sprave/pracovni-skupina-pro-inovace/
mailto:libuse.urbanova@mvcr.cz
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-3121742-m5zgPMUBTnHfcJ8zKMkPPp2NK7ofcH4OdRlhLzrrMLzjKuNdZzdUzOi2P0nfYWvUoYcnhzPdzlpJnZaXZEblyFMc-rS0vSrmBGYCJ6qmHgSvzzvm-E83jBEmJ82wlKUj5ldlBZDpeyEwR7xlpYYhzrJzk4n49hbF2CzaT5g6B4jogCdiwO9oFEavag3WkrnmXt9a9YeW
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4. Zaslat doplňující informace a materiály ke zprávě z jednání (zaměřené na měření inovaci ve 
veřejném sektoru) sítě Národních kontaktních míst OPSI v Paříži 

a. prezentace z mimořádného setkání NCP v Paříži 
b. dokument „Background note on PSI measurement“, který shrnuje dosavadní globální 

zkušenosti s měřením PSI na národní i mezinárodní úrovni, 
c. prezentaci „Summary Slides PSI Measurement“, která stručně popisuje možnosti měření 

inovací veřejného sektoru, 
d. diskutované otázky k měření PSI (dokument „NCP Meeting – Interactive Session Reflection 

Questions“) 
5. Podkladové materiály k příkladu zahraniční praxe z Portugalska ve věci měření inovačních kapacit 

organizace, který je připravován na další jednání PS pro inovace. 

 

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

Schválil:  Ing. Petr Jirman  

Dne:   2. 11. 2022 


