Zápis z 16. jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

18. 1. 2019; 10:00 – 11:30 hod.

Místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Letenská 3, Praha 1

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Úvod
2. Aktuality k přípravě 2020+
3. Aktuality ze strategické práce
4. Databáze strategií
5. Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Úvod
D. Škorňa (MMR) přivítal členy PSDS, poděkoval za dosavadní spolupráci na naplňování Databáze strategií a
zdůraznil její význam při přípravě programového období 2020+.

2. Aktuality k přípravě 2020+
D. Škorňa stručně popsal probíhající aktivity při přípravě programového období po roce 2020 na EU úrovni
(předchozí rakouské a nastupující rumunské předsednictví). Na národní úrovni představil aktuální dění okolo
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR), navazující přípravy Dohody o
partnerství 2021 – 2027 vč. milníků, činnosti MMR plánované v rámci koordinace unijních programů a další
aktivity (přípravy jednotného metodického prostředí, monitorovacího systému, platformy).
V rámci diskuse byly prezentovány názory zúčastněných na nastavování podmínek období po roce 2020
(stran ČR a jejich potřeb či možností a stran EU). Pozornost byla věnována také perspektivě využívání
vícezdrojového financování ve vazbě na unijní programy a ESIF.

3. Aktuality ze strategické práce
V.-K. Brázová (MMR) informovala o činnosti MMR v oblasti strategické práce. Představila aktualizaci
Metodiky přípravy veřejných strategií (průběh aktualizace, změny) a poděkovala přítomným za aktivní a
velmi konstruktivní vstupy v rámci připomínkového řízení. Představila také příslušné usnesení vlády, které
ukládá členům vlády z Metodiky vycházet a zároveň toto doporučuje i krajům. Informovala o zařazení
aktualizované Metodiky na jednání vlády 28. ledna (aktualizovaná Metodika byla Vládou ČR schválena). Dále
popsala aktuální stav projektu Mapování strategické práce (vyzvala k vyššímu zapojení na rozhovorech a
poděkovala těm, jež se již rozhovoru zúčastnili) a STRATeduka (pozitivní zpětná vazba na kurz; v období
leden-únor běží poslední kurzy v rámci projektu, nicméně kurz bude i nadále nabízen poté co projde
akreditací). Na závěr bloku představila výhled aktivit MMR v oblasti strategické práce pro následující roky
(především v rámci přípravy Koncepce „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“).
V rámci diskuse vystoupil administrátor za SČK (Karel Piškule), představil fungovaní jeho týmu při přípravě
strategie SČK, vč. spolupráce s ČVUT, využití Metodiky v aktualizované podobě, stručně popsal zkušenosti
s problematikou SEA a přislíbil k tomu podrobnější informaci (a debatu) v rámci příštího jednání PSDS.

4. Databáze strategií
P. Valenta (MMR) uvedl základní informace o změnách v Databázi od posledního jednání, představil aktuální
stav naplnění DS (1663 aktuálně zveřejněných dokumentů, z toho 511 v archívu) a další „statistické“
informace. Dále stručně shrnul aktivity, které proběhly v průběhu roku 2018 (vč. nových funkcionalit).

P. Švec (NSZM) přímo na webu představil a popsal vybrané novinky v Databázi (formulář pro hodnotící
zprávy; využití indikátorů/ukazatelů nejen z ČSÚ, ale i CENIA; ad.).
P. Valenta dále představil aktivity, které by měly být realizovány v průběhu roku 2019 (šablona pro psaní
hodnotících zpráv, aktualizace eMetodiky ve vazbě na schválení aktualizované Metodiky přípravy veřejných
strategií, přenos dalších dat z externích zdrojů, podpora uživatelů, atp.). Byly probrány úkoly na období do
dubna 2019 (další jednání PSDS květen 2019). Na závěr zdůraznil nutnost aktualizovat zavedené a vložit
chybějící informace o dosud neschválených dokumentech, jež mají vztah k období po roce 2020, a to
především kvůli 2. kolu prioritizace NKR, které v březnu t.r. proběhne a pro které jsou informace o
rozpracovaných strategických dokumentech zásadní.
V rámci debaty byla diskutována potřeba aktualizace / doplnění dosud neschválených dokumentů, které jsou
důležité pro období po roce 2020 (do Databáze byly zavedeny informace o dokumentech sesbírané v rámci
přípravy NKR v létě 2018). Dále byla řešena potřeba aktualizace editorů jednotlivých institucí, jež by
reflektovala změny za poslední měsíce (rok).

5. Závěr
V.-K. Brázová poděkovala členům PSDS za účast, za plodnou diskusi a ukončila jednání.

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

termín

1.

Aktualizovat zavedené a vložit chybějící informace o dosud neschválených
dokumentech, jež mají vztah k období po roce 2020 (podmínka pro hodnocení
v rámci prioritizace NKR) + ověřit, zda jsou v Databázi zavedeny všechny již
schválené dokumenty se vztahem k období 2020+ (pokud ne, zavést).

Admini /
editoři

20. 2. 2019

2.

Na webu verejne-strategie.cz vyvěsit schválenou verzi aktualizace Metodiky
přípravy veřejných strategií.

MMR

20. 2. 2019

3.

Zaslat P. Valentovi požadavky na školení (admini i editoři).

Admini /
editoři

20. 2. 2019

4.

Provést revizi aktualizovaných strategických map ministerstev (admini budou
informováni o zavedení map emailem v týdnu od 11. 2. 2019).

Admini
resortů

28. 2. 2019

5.

Spolupracovat při aktualizaci a úpravě strategických map krajů s MMR (primárně s
Martinou Sochorovou).

Admini
krajů

31. 3. 2019

6.

Dopracovat rozpracované a vkládat nové strategické dokumenty a hodnotící
zprávy k nim do Databáze.

Admini /
editoři

průběžně

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace
3. Vládou schválená aktualizovaná Metodika přípravy veřejných strategií, vč. širší verze
4. Usnesení ze dne 28. ledna 2019 č. 71 o aktualizaci Metodiky přípravy veřejných strategií

Zapsal

P. Valenta, 28. 1. 2019

Za správnost

V.-K. Brázová, D. Škorňa 4. 2. 2019

