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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro inovace 

 

Datum a místo konání: 25. ledna 2023 (fyzicky, Ministerstvo vnitra) 

Účastníci: 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), PhDr. Jakub Čeněk (MD), 

Ondřej Sax (MŠMT), PhDr. Tomáš Vyhnánek (MF), Ing. Jan Novotný (MMR), Simona 

Weidnerová (TA ČR), Mgr. Blanka Javorová (MV) 

Omluvení: Mgr. Jana Hübschmanová (MMR), Ing. Pavol Šepelák (MZV), Mgr. Kamila 

Soukupová (MO), Ing. Bc. Stanislav Volčík (MŠMT), Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. 

 

ÚVOD 

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

• Byl představen program jednání 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

• Prezentace (uveřejněny na http://kvalitavs.cz/inovace-ve-verejne-sprave/pracovni-

skupina-pro-inovace/) 

1) Nejvýznamnější témata týkající se inovací ve veřejné správě/sektoru pohledem OPSI 

(Bruno Monteiro, OECD Observatory for Public Sector Innovation, videohovor 

v angličtině)  

• Diskuze 

➢ Otázka: 1. Je možné připravit ze strany OPSI nějaký projekt pro hodnocení (úrovně) 

inovací veřejného sektoru v ČR, protože se ví, že OPSI provádí tato hodnocení v různých 

zemích a pro Českou republiku by mohlo být velmi užitečné získat nějaké nezávislé 

hodnocení? 2. Jak měřit inovace, tj., jakým způsobem ukázat, že inovace jsou zapotřebí 

a užitečné? 

➢ Odpověď: V OPSI se momentálně vypracovávají relevantní indikátory, které mohou být 

k měření inovací veřejného sektoru (PSI) použity. Je však třeba si uvědomit, že 

indikátory musí být uzpůsobeny národnímu kontextu. Závěry OPSI k uvedenému 

tématu jsou přibližně tyto: 

o měření inovací veřejného sektoru je absolutně nezbytné, 

o implementace inovací je důležitá, ale je třeba to prokázat a musí se ukázat 

politické reprezentaci, úředníkům, občanům, soukromému sektoru, že inovace 

nejsou náklad, ale investice, 

http://kvalitavs.cz/inovace-ve-verejne-sprave/pracovni-skupina-pro-inovace/
http://kvalitavs.cz/inovace-ve-verejne-sprave/pracovni-skupina-pro-inovace/
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o cílem měření inovací není srovnání, ale získání dat podporující další 

akceschopnost, měření výsledků je nutné pro změnu procesů 

o smyslem měření není hodnotit (a určovat pořadí organizací z hlediska jejich 

schopnosti inovovat), ale poskytnout organizacím veřejné správy přístup k datům, 

která jsou pro ně relevantní a mají pro ně smysl. 

➢ OPSI spolupracuje velmi úzce s národními státy, formou expertízy je podporuje, 

shromažďuje příklady dobré praxe, je partnerem pro reflexi ve věci inovací a 

propojuje inovátory 

➢ Otázka: Jak je možné prakticky spolupracovat s OPSI? Je třeba kontaktovat národní 

kontaktní místa (NCP) nebo je možné se na OPSI obrátit přímo? 

➢ Odpověď: Zástupci v ČR mají důležitého zprostředkovatele, kterým je NCP (přináší 

z OPSI informace, zprostředkovává kontakt); nicméně praxe je často taková, že 

v případě urgentních záležitostí se v některých případech veřejnoprávní organizace 

obracejí na OPSI se svou věcí přímo, a nikoliv prostřednictvím NCP za ČR. 

➢ Otázka: Jak národní státy mohou sdílet své zkušenosti, poznatky z oblasti inovací 

s OPSI? 

➢ Odpověď: Účastníci byli vyzváni p. Brunem Monteirem, aby ho emailem neváhali 

kontaktovat (email je uveden zde), pokud bude nezbytné další vysvětlení nebo 

doplnění toho, co zaznělo v jeho prezentaci. Členské státy mají možnost vložit 

nějaký svůj nástroj (podporující inovace) do platformy vytvořené pro tyto účely OPSI 

„Toolkit Navigator“. OPSI vytvořila i Databázi případových studií, ve které národní 

státy mohou vkládat své inovační projekty a výsledky vložených projektů. 

➢ Otázka: Můžete vysvětlit smysl (význam) tzv. Case Studies Library 

o Pozn. Na konci tohoto Zápisu jsou sdíleny odkazy na všechny uvedené 

zdroje 

➢ Odpověď: Vědění o existenci těchto příkladů je velmi důležité při přípravě nových 

inovačních projektů. OPSI však tyto inovace (projekty) nehodnotí. Cílem je pouze 

vytvoření komunity inovátorů sdílejících své zkušenosti a poznání. Osobní zkušenost 

Bruna Monteira: když pracoval v portugalské Inovační laboratoři, sám do databáze 

vložil několik příkladů inovačních projektů, které realizoval, ale ne všechny (pouze 

ty, které považoval za relevantní) 

➢ Otázka: Je tématem pro OPSI i umělá inteligence (AI)? 

➢ Odpověď: AI není pouze o technologiích, ale také o politickém směřování země → 

je zapotřebí mít sepsánu dobrou strategii pro AI; je také nezbytné uvažovat ve věci 

AI o administrativních procesech např. v souvislosti s regulatorním rámcem nebo 

vnitřním nastavením organizace; ve vztahu k AI je nutné aplikovat přístup zaměřený 

na člověka, tj. je třeba brát v potaz, kdo je uživatelem nového řešení, komu nová 

technologie prospěje; OPSI publikovala velmi důležitý report o AI. 

 

2) Zkušenosti s mezinárodním benchmarkingem (Ing. Jan Šebek, MPO) 

• Závěry plynoucí z diskuze: 

http://kvalitavs.cz/inovace-ve-verejne-sprave/pracovni-skupina-pro-inovace/
https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2019/11/AI-Report-Online.pdf
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➢ Při prosazování určitých postupů v řízení kvality (benchmarkingu) je třeba usilovat 

o získání souhlasu vedení organizace, nikoliv nutně politické reprezentace, kterou 

zajímají spíše výsledky (=pozitivní změny na úřadě, metodu/cestu dosažení výsledků 

zpravidla nechávají na úřednicích), 

➢ Dochází k pravidelnému setkávání ředitele Magistrátu hlavního města Prahy 

s tajemníky jednotlivých městských částí, kterým na základě dobrovolnosti (princip 

dobrovolnosti je v tomto ohledu zásadní) bylo nabídnuto, kterých benchmarkingových 

šetření se budou účastnit; motivací pro jejich účast bylo, že tímto způsobem mohou 

získat přístup k datům z realizovaných šetření, 

➢ Důležité je metodické vedení, co je nejlepší praxe 

➢ Za různými agendami v rámci rezortů je třeba vidět občana – klienta (kvalita je to, co 

se dává klientovi jako výstup) 

➢ Procesně nastavení řízení kvality je velmi obtížné z důvodu různorodosti agend, které 

jsou na Ministerstvu průmyslu a obchodu vykonávány  

 

3) Inovace ve veřejné správě. Analýza rozhovorů s představiteli státní správy 

a samosprávy (Ing. Jana Ticháčková, MV) 

• Diskuze 

➢ Diskutován byl rozdíl mezi testováním a evaluacemi a bylo navrženo, aby byl rozdíl více 

teoreticky uchopen 

o Testování (u sociálních inovací) je spojené především s technickým aspektem 

inovace, 

o Je nezbytné testovat systém, jestli je tento vůbec ten správný 

o 3 klíče k vymezení testování inovací 

▪ Testování se odehrává předem (tj. před rozhodnutím), 

▪ Testovat by se mělo na uživatelích, tj. lidech, pro které je inovace určena, 

▪ Test má otevřený konec 

o Inovace nejsou zpravidla zcela nové. Ve veřejné správě se jedná převážně o řešení 

známá a přenesená do nového prostředí odjinud, přičemž se testuje nikoliv jejich 

jedinečnost či funkčnost, nýbrž zda vyhovují novým uživatelům nebo splňují jejich 

očekávání v novém kontextu 

➢ Z dřívějšího dotazníkového šetření realizovaného OSR MV vyplynulo, že municipality 

implementují inovace zaměřené především na občany (než na inovace vnitřních 

procesů a organizace práce) 

➢ Z rozhovorů vyplynulo, že inovace jsou chápány (či vymezovány) jinak představiteli 

reprezentující municipality o různé velikosti nebo státní správy 

➢ K prosazení inovace do praxe je nezbytná politická záštita či podpora výrazné osobnosti 

➢ Byl zdůrazněn důležitý aspekt zavádění inovací do veřejné správy: právo na chybu, 

tj., že se inovace nemusí vždy povést a je třeba s tímto rizikem počítat 

➢ Celá analýza rozhovorů bude detailně představena a diskutována na dalším jednání 

PS pro inovace 
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UKONČENÍ JEDNÁNÍ 

• Účastníci byli seznámeni s termíny dalších jednání PS pro inovace v roce 2023, která jsou 

plánována v následujících termínech: 

▪ 2. jednání: 12. dubna 2023 

▪ 3. jednání: 15. června 2023 

▪ 4. jednání: 26. října 2023 

 

ÚKOLY 

• Rozeslat členům PS pro inovace a materiály OECD. Konkrétně se jedná o: 

o Knihovnu případových studií (neboli příklady dobré praxe inovací veřejného 

sektoru sesbíraných ze všech koutů světa na všech úrovních veřejné správy), 

o  Tookit Navigator (kompendium volně dostupných nástrojů pro inovace 

veřejného sektoru a transformaci) 

o Inovační Playbook (přístupný a akční nástroj v podobě praktické metodiky, 

která aplikuje principy OECD Deklarace o inovacích veřejného sektoru) 

• Poslat odkaz na jednu z nejnovějších publikací OECD The Public Governance 

of Anticipatory Innovation Ecosystems in Latvia 

• Nabídnout členům PS pro inovace možnost odebírat newsletter OPSI, kde se mohou 

dozvědět více informací z OPSI a mohou získat důležité podněty pro svou práci. 

• Výše uvedené úkoly zajistí OSR MV 

ŽÁDOST 

• Žádáme členy pracovní skupiny, kteří by přímo kontaktovali zástupce OPSI, aby vždy 

byla v kopii i Ing. Jana Ticháčková (jana.tichackova@mvcr.cz), která je NCP (Národním 

kontaktním bodem za ČR pro OPSI) 

 

 

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

Schválil:  Ing. Petr Jirman  

Dne:   4. 2. 2023 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foecd-opsi.org%2Fcase_type%2Fopsi%2F&data=05%7C01%7CBruno.MONTEIRO%40oecd.org%7Ccba1493854b34916608508daffa6836c%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C1%7C638103387897676822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HwsLC1Lbbth9YyuuAm5zDeqdBVtYEEHfqh7cLYOeyok%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foecd-opsi.org%2Ftoolkit-navigator%2F&data=05%7C01%7CBruno.MONTEIRO%40oecd.org%7Ccba1493854b34916608508daffa6836c%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C1%7C638103387897676822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KDPlJcAT%2F38eZtC%2FetZoIVibuV%2Byk9G%2BVjudkgG5Ftk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foecd-opsi.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FOPSI_Playbook_FINAL_V1.pdf&data=05%7C01%7CBruno.MONTEIRO%40oecd.org%7Ccba1493854b34916608508daffa6836c%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C1%7C638103387897676822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ibbBiDy0HBVbAVpajbTApA9Gs30qcyDGX7qZQ2VT%2Fl0%3D&reserved=0
https://www.oecd.org/publications/the-public-governance-of-anticipatory-innovation-ecosystems-in-latvia-83170d2e-en.htm
https://www.oecd.org/publications/the-public-governance-of-anticipatory-innovation-ecosystems-in-latvia-83170d2e-en.htm
https://oecd-opsi.org/newsletter/

