Zápis z 15. jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

5. 9. 2018; 10:00 – 11:30 hod.

Místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Letenská 3, Praha 1

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Úvod
2. Aktuality ze světa ESI fondů
3. Aktuality ze strategické práce
4. Databáze strategií – co je nového / aktuality
5. Databáze strategií – práce na nových funkcionalitách (zejm. strategie úřadů a hodnocení)
6. Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Úvod
V.-K. Brázová (MMR) přivítala členy PSDS netradičně v Letenské konírně.

2. Aktuality ze světa ESI fondů
V.-K. Brázová stručně popsala probíhající aktivity při přípravě programového období po roce 2020 (zejm.
víceletý finanční rámec, návrhy nařízení či změny v přímo řízených programech EK). Dále představila aktuální
dění okolo Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR) a postup jejího dalšího
rozpracování. Zároveň poděkovala těm, kteří se účastnili přípravy karet podoblastí a zejména jejich
hodnocení, které probíhalo v prostředí Databáze.
V souvislosti s přípravou 2020+ (konkrétně NKR) byl zopakován požadavek na zavádění informací
o připravovaných strategických dokumentech do Databáze (modul Databáze – dosud neschválený
dokument, který je k dispozici všem editorům). Pro další fázi prioritizace budou tyto informace velice
důležité.
V rámci krátké debaty k tomuto bodu byla diskutována potřeba pozitivně komunikovat směrem k občanům
ČR klesající alokaci v rámci KP pro ČR, která je dána primárně tím, že se ČR ekonomicky daří a dostává se
mezi rozvinutější regiony, což je ve výsledku dobrá zpráva.

3. Aktuality ze strategické práce
V.-K. Brázová stručně informovala o činnosti MMR v oblasti strategické práce. Představila výstupy
ukončeného projektu Analýza strategických dokumentů (výstupy jsou k dispozici na webu verejnestrategie.cz) a aktuální stav v Mapování strategické práce a STRATeduce. Poděkovala za spolupráci při
realizaci projektů a zdůraznila možnost přihlásit se do dalších běhů STRATeduky (podzim 2018, resp. jaro
2019), konkrétní termíny a registraci do kurzu lze nalézt na webu www.strateduka.cz. Na závěr bloku
informovala o probíhající aktualizaci Metodiky přípravy veřejných strategií, jež má být předložena na vládu
do konce roku.
V rámci debaty k tomuto bodu byl kladně hodnocen projekt STRATeduka, zároveň byly řešeny drobné výtky
k jeho organizaci (např. distribuce osvědčení). Podrobněji byla diskutována probíhající aktualizace Metodiky.
Ze strany členů PSDS bylo apelováno na větší závaznost aktualizované Metodiky v příslušném usnesení. Ze
strany členů PSDS byla dále řešena potřeba většího tlaku na využívání Metodiky; promítnutí prioritizace
(stručně v textu a šablona); lepší promítnutí úrovně ÚSC, atp. Stran MO bylo nabídnuto nasdílení nově
vzniklých metodických dokumentů rezortu, což bylo uvítáno.

4. Databáze strategií – co je nového / aktuality

P. Valenta (MMR) uvedl základní informace o posunu v posledních cca 5 měsících, představil aktuální stav
naplnění DS (1374 aktuálně zveřejněných dokumentů, z toho 479 v archívu) a další „statistické“ informace.
Dále stručně shrnul aktivity, které proběhly v průběhu roku 2018 (vč. nových funkcionalit).
P. Švec (NSZM) živě představil a popsal novinky v Databázi (možnost využít indikátory nejen z ČSÚ, ale
i CENIA; prostředí Databáze pro prioritizaci v rámci NKR; představil nejčastější problémy při práci s Databází
z technického hlediska; atp.). Dodal, že v současné době probíhá jednání o využití indikátorů z ÚZIS.
O doplnění z dalších zdrojů lze na podnět členů PSDS kdykoliv jednat.
P. Valenta na závěr tohoto bloku otevřel krátkou debatu o nedostatcích, které v prostředí Databáze a strategické práce vyvstávají (povědomí o Databázi, vytíženost, (ne)povinnost, spolupráce mezi editory, atp.).
V rámci debaty bylo krátce diskutováno o důvodech současného stavu. Ze strany členů PSDS byla vyzdvižena
potřeba učinit využívání Databáze více povinným, mj. navrženo stran krajů lépe spolupracovat s MMR-ORP
a prezentovat Databázi a její možnosti i na akcích/platformách ORP, vč. využívání Databáze samotným MMR.

5. Databáze strategií – práce na nových funkcionalitách (zejm. strategie úřadů a hodnocení)
P. Valenta představil aktuálně řešené aktivity, zejména moduly Řízení kvality (prostředí pro strategie
služebních úřadů) a Měření a hodnocení VS (hodnotící zprávy). V souvislosti s nimi požádal členy PSDS
o spolupráci (viz úkoly). Na závěr byly představeny aktuálně známé úkoly do konce roku 2018.
V rámci diskuse byla řešena potřeba revize sítě editorů (s ohledem na významnější změny v předchozích
obdobích); zhoršená využitelnost Portálu veřejné správy pro strategické mapy (změny v portálu); existence
a představy o strategiích služebních úřadů, jež řeší i MV. V této souvislosti bylo MV upozorněno na
skutečnost, že změny v systému MV s odkazy na legislativu neumožňují provazovat konkrétní zákony se
strategickými mapami v Databázi, což předchozí nastavení systému umožňovalo. Bylo dohodnuto řešení /
vznesení dotazu v rámci PS Modernizace VS.

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

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

termín

1.

Dopracovat rozpracované a vkládat nové strategické dokumenty do Databáze –
vybraní administrátoři resortů obdrželi seznam dokumentů, které je třeba vložit

Admini /
editoři

15. 10. 2018

2.

Aktualizovat strategické mapy ministerstev a krajů (dle nově vydaného
metodického pokynu).

Admini

15. 10. 2018

3.

Zaslat MMR (P. Valenta) informaci o existující strategii služebního úřadu (resort),
případně přímo tuto strategii (pro přípravu modulu, jež se těmto dokumentům
věnuje).

Admini

15. 10. 2018

4.

Vložit do Databáze informace o všech dosud neschválených dokumentech, jež
mají vztah k období po roce 2020 (vč. těch uvedených v excelovském souboru, jež
se připravoval pro prioritizaci NKR)

Admini /
editoři

31. 10. 2018

5.

Zaslat MMR (P. Valenta) hodnotící zprávy k již do Databáze zavedeným dokumentům (dokumenty mohou být již nahrazené novými; zprávy z roku 2015 a mladší).

Admini

31. 10. 2018

6.

Vydat leták informující o Databázi a rozpracovat web o informace, které
napomohou všem zájemcům seznámit se Databází.

MMR

30. 11. 2018

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace
3. Poslední verze tabulky k připravovaným dokumentům (jeden ze zdrojů pro zavedení do DS)

Zapsal

P. Valenta, 24. 9. 2018

Za správnost

V.-K. Brázová, D. Škorňa 1. 10. 2018

