Zápis z 19. jednání

Pracovní skupiny Databáze strategií
Datum, čas:

15. 12. 2020; 13:00 – 13:45 hod. (následně do 15:00 školení)

Místo:

online

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
Úvod
1. Strategická práce v roce 2020
2. Databáze strategií – nové funkce a výhled na rok 2021
3. Diskuse
4. Naplňování Databáze strategií informacemi = školení

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
Úvod
M. Zezůlková (MMR) přivítala členy PSDS, představila organizační změny na MMR (zejména přesun
strategické práce na sekci regionálního rozvoje) a poděkovala za dosavadní spolupráci a to i v této nelehké
době. Následně představila formát a program jednání.

1. Strategická práce v roce 2020
V.-K. Brázová (MMR) seznámila účastníky s aktualitami z oblasti strategické práce, představila vazbu
schválené koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (schválena v květnu 2020) na nový
projekt MMR Podpora strategického řízení ve veřejné správě (financováno z OP Z). Dále informovala o
vzdělávacím kurzu STRATeduka, jehož konání bylo významně ovlivněno situací v letošním roce. Zároveň
informovala o relevantních aktivitách MMR v rámci projektu PUDR (společně s MŽP), představila pokrok při
zavádění aktualizovaných šablon k Metodice přípravy veřejných strategií a na závěr bloku poukázala na
partnerství MMR v projektu DECAP podávaném Masarykovou univerzitou do CEF. Blíže viz přiložená PPT.

2. Databáze strategií – nové funkce a výhled na rok 2021
P. Valenta (MMR) uvedl základní informace o změnách v Databázi za rok 2020, představil aktuální stav
naplnění DS (2 355 aktuálně zveřejněných dokumentů, z toho 679 v archívu) a další statistické informace.
Současně avizoval potřebu kontroly dlouhodobě rozpracovaných a nezavedených dokumentů v systému ze
strany jednotlivých institucí. Dále představil rozšíření funkcionalit Databáze, realizované v roce 2020: zejm.
šlo o modul strategické ukazatele, responzivní zobrazení veřejného webu a doplnění aktualizovaných šablon
do eMetodiky. Blíže viz přiložená PPT.
P. Švec (NSZM) podrobně výše uvedené novinky představil.
P. Valenta dále představil výhled aktivit plánovaných pro rok 2021 (např. práce s otevřenými daty a na to
navazující sestavy či přehledy, responzivní zobrazení interního terminálu, pokračování elektronizace šablon
eMetodiky), jako zásadní úkol označil naplňování systému daty a informacemi (vč. doplnění chybějících
dokumentů a aktualizace strategických map jednotlivých institucí). Stručně popsal také plánované aktivity
týkající se přípravy tzv. Registru strategií - vazba na Digitální Česko.

3. Diskuse
V rámci diskuse byla krátce řešena problematika vlivu pandemie či dalších změn (např. v institucích) ve
vztahu ke strategické práci a vůči práci s Databází strategií. Zároveň bylo diskutováno využití modulu
strategických ukazatelů na příkladu dokumentů MMR.

4. Naplňování Databáze strategií informacemi = online školení pro administrátory a editory

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

termín

1.

Naplňovat Databázi strategií daty a informacemi = dopracovat
rozpracované a vložit nové strategické dokumenty, k relevantním
zavedeným dokumentům doplnit finance, odpovědnosti či ukazatele,
využívat možnost přípravy hodnotících zpráv, atp.

Admini /
editoři

rozpracované
do 25. 1.
2021, ostatní
průběžně

2.

Provést revizi strategických map k 31. 12. 2020 a informovat MMR o
potřebách doplnění či úprav.

Admini

25. 1. 2021

3.

S Petrem Valentou komunikovat jakékoliv speciální požadavky či potřeby
na školení.

Admini

průběžně

Přílohy, odkazy

1. Prezenční listina
2. Prezentace

Zapsal

P. Valenta, 17. 12. 2020

Za správnost

V.-K. Brázová, M. Zezůlková, 17. 12. 2020

