Zápis z jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

7. 10. 2016; 10:00 – 11:30 hod.

Místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Úvod
2. Strategická práce v ČR
3. Databáze strategií – aktuální stav a nové funkcionality
4. Databáze strategií – nadcházející činnosti
5. Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Úvod
D. Škorňa (MMR) zahájil jednání Pracovní skupiny, poděkoval členům PSDS za dosavadní aktivitu, stručně
informoval o stavu čerpání programového období a představil Ing. Pavlu Žáčkovou, jakožto novou
tajemnici PSDS.

2. Strategická práce v ČR
D. Škorňa informoval o aktuálním stavu přípravy období po roce 2020 (podklady pro přípravu období,
národní a mezinárodní dimenze), o stavu strategických projektů (Analýza strategií, Mapování,
STRATeduka), o postupu zpracování „typologie strategických dokumentů“ (probíhá vypořádání
připomínek) a „slaďování metodik“ či o stavu / fázi hodnocení příspěvku ESI fondů (vazba dosud stanovena
u cca poloviny ze 70 dokumentů).
Průběžná diskuse
 J. Juránek (OK) se dotázal na stav příprav kohezní politiky po roce 2020 s ohledem na možnost, že ČR již
nemusí být čistým příjemcem (dostane se nad 75 % průměru EU).
D. Škorňa uvedl, že dosavadní predikce se přiklánějí k tomu, že příjemcem ČR i nadále zůstane. Existuje
však mnoho vlivů, jež mohou zapříčinit změnu této „matematiky“ (krom vystoupení UK z EU např. také
vliv debaty nad celkovou architekturou KP po roce 2020).
 O. Novák (MK) se dotázal na tvorbu podkladů pro přípravu období po roce 2020, resp. na to, kdo bude
autory dokumentů a jak budou zapojeny resorty.
D. Škorňa uvedl, že dokumenty již nyní připravuje MMR, při jejich zpracování budou samozřejmě
zapojeni i další partneři. V současné době jsou dokumenty ve fázi prvních návrhů, byť MMR již od ledna
2016 aktivně budoucnost diskutuje s dalšími členskými zeměmi a EU institucemi.
 M. Švejda (MO) se jakožto nový zástupce MO dotázal na ESSP a na vazbu pracovní skupiny na tuto
platformu, což bylo D. Škorňou vysvětleno.

3. Databáze strategií – aktuální stav a nové funkcionality
P. Valenta (MMR) uvedl základní informace o změnách a zajištění systému Databáze v posledních pěti
měsících, zaobíral se vloženými, vkládanými i dosud nevloženými dokumenty (858 aktuálně zveřejněných
dokumentů, z toho 348 v archívu; potřeba zajistit vložení schválených a postupně i zásadních dosud
neschválených dokumentů). Zmínil úkoly zadané na předchozím jednání PSDS a jejich plnění.
V další části informoval o vybraných programových novinkách (především „strategických mapách“ a testu
modulu pro přípravu strategických dokumentů na „ČR 2030“), o vybraných novinkách z interního prostředí
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Databáze, připomněl změnu možnosti editace již zveřejněných dokumentů a vyzval administrátory
Databáze k tomu, aby využívaly formulář pro dosud neschválené dokumenty. V souvislosti s případným
vrácením dokumentu k úpravě nastínil potřebu komunikace mezi administrátorem/editorem a MMR přímo
skrze formulář (pole „Sdělení ke zpracování dokumentu“) a dohodl se na vytvoření informativního emailu o
vrácení dokumentu jdoucího na administrátora/editora.

4. Databáze strategií – nadcházející činnosti
P. Valenta informoval o vybraných aktivitách, které již jsou v realizaci a budou dokončeny do konce roku
2016 (modul indikátorů a přenosu dat, modul korelací mezi dokumenty). Představil návrh aktivit pro rok
2017 (důležité je především doplnění funkcionalit k odpovědnostem a financím) a upozornil na úkoly, které
bude v následujícím období třeba zajistit (např. naplňování Databáze či aktualizace strategických map).
Zopakoval informaci o nabídce MMR k průběžnému proškolování editorů / administrátorů v práci
s Databází a o potřebě postupně svolávat bilaterální schůzky mezi MMR a administrátory vybraných
institucí.
P. Švec (NSZM) podrobně představil nové moduly v Databázi – „strategické mapy“ a modul přípravy
strategických dokumentů na testovaném příkladu „ČR 2030“.
Průběžná diskuse
 M. Linxová (MŽP) k tématu doplňování odpovědností a financí do formuláře (v rámci struktury
dokumentu) navrhla, aby bylo možné i po zapracování modulu přímo do formuláře vkládat tyto
informace i po zveřejnění dokumentu. Stran MMR a NSZM byl tento postup potvrzen.
 M. Linxová navázala tématem týkajícím se indikátorů a uvedla, že z pohledu MŽP lze z jiných zdrojů
(např. ČSÚ) přímo využít pouze minimum dat, většina se na MŽP dopočítává.
D. Škorňa uvedl, že snahou je vytvořit nástroj, který bude schopen po dohodě s jakoukoliv stranou
„pumpovat“ relevantní data do Databáze, do konkrétních dokumentů.
 J. Juránek v souvislosti s potřebou spravovat strategické mapy navrhl doplnit formulář (schválený i
dosud neschválený dokument) o pole, jež by napomohla vazbě dokumentu se strategickou mapou.
P. Švec vzal návrh na vědomí a přislíbil prověření možnosti takovéhoto propojení.
 P. Šťastná (ÚV) mimo projednávaná témata uvedla, že ST Prouza byl nominován do pozice digitálního
koordinátora v ČR, z čehož mimo jiné vyplynul i úkol zmapovat strategické zázemí této oblasti. Požádala
tímto MMR i jednotlivé členy PSDS o spolupráci při identifikaci relevantních dokumentů.

5. Závěr
D. Škorňa shrnul závěry z jednání PSDS (viz i součást úkolů níže).
Závěrečná diskuse
 T. Grulich (JMK) v souvislosti s Metodikou strategického řízení a plánování krajů ČR informoval, že
Asociace krajů na jednotlivých krajích provedla šetření / analýzu týkající se této metodiky a měla by
tedy mít k dispozici konkrétní poznatky a závěry, které by MMR mohlo pro další práci při slaďování
metodik využít.
Na závěr D. Škorňa poděkoval členům Pracovní skupiny za aktivní účast a vyzval k pokračování činnosti
v souvislosti s naplňováním Databáze strategií a s tím spojenému rozvoji strategické práce v ČR.
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VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

termín

1.

Dopracovat rozpracované a vkládat nové relevantní dokumenty do
Databáze (schválené i důležité dosud neschválené).

Admini /
editoři

průběžně

2.

Svolávat bilaterální schůzky mezi MMR a administrátory vybraných
institucí.

MMR

průběžně

3.

Spolupracovat s ÚV při identifikaci relevantních strategických dokumentů
jednotlivých institucí, jež by mohly spadat do strategického zázemí
digitální agendy (viz příspěvek P. Šťastné uvedený v diskusi k bodu 4.).

Admini

11/2016

4.

Pro testování modulu přípravy strategií navrhnout vhodné strategické
dokumenty, které jsou v současnosti ve fázi přípravy a budou dokončeny
v průběhu roku 2017 (nejlépe v první polovině).

Admini

18.11.2016

5.

Vytvořit automaticky generovaný email na editora/administrátora
informující o vrácení dokumentu a potřebě jeho doplnění/úpravy.

MMR /
NSZM

18.11.2016

6.

Zkontrolovat a zaktualizovat zveřejněné strategické mapy ministerstev i
krajů (úpravy provádějte jakoukoliv vhodnou formou a zasílejte na
petr.valenta@mmr.cz).

Admini

31.12.20161

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace

Zapsal

P. Valenta, 26. 10. 2016

Za správnost

P. Žáčková, 26. 10. 2016
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Termín je poplatný pro aktualizaci u institucí, jež strategické mapy v roce 2016 aktualizovali. Pro ostatní je poplatná aktualizace v termínu do
18.11.2016. Kontrolu zveřejněných dat a vazbu na legendu prosím proveďte do 18.11.2016.
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