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Moderní způsob řízení 

projektů v Moravské Třebové



Výchozí stav před rokem 2008:

 Data pro rozhodování ukládána na různých 
místech - počítač, server, šuplíky…

 Nekonzistentní Word – Excel – papír – tužka -
guma řízení

 Využívání různých podpůrných aplikací



Požadavky, cíle projektu:

 Nasazení speciálního modulu pro řízení 
projektů

 Jedno úložiště, jedno prostředí, jeden 
standard 

 Sdílení informací = dostatek informací pro 
řízení a rozhodování

 Uživatelsky přívětivé prostředí, intuitivní 
ovládání

 Možnost vzdáleného přístupu

 Bezpečnost uložených dokumentů (ISO)



ale systém, který:
 poroste dle našich potřeb, bude flexibilní

 a bude mít dlouhodobou podporu

A také:
 nechtěli jsme krabici,



Podstata přijatého řešení:

 získávání, uchovávání, monitorování, 
zpracovávání a vytěžování tzv. 
nestrukturovaných dat v rámci dokumentů

 efektivní využití dat a informací

 vzájemné propojení: informace – komunikace 
– řízení

 podpora práce pracovních skupin

 systém je komplexní, variabilní, je 
provázaný s dalšími moduly







Současný stav:

Kromě AŘP funguje ve stejném prostředí už   
23 modulů

 pošta, kontakty osob, firem, kalendář, 
kalendář akcí, úkoly osobní

 intranet, helpdesk, pracovní list

 úkoly úřad, porady, rezervace prostředků

 smlouvy, vnitřní předpisy, aktivity

 koordinované stanovisko, kontroly, audity, 
neshody

 agenda rady a zastupitelstva, elektronický oběh 
faktur, dotazy občanů



Hodnocení:

 zapojen celý úřad, velitel městské 

policie a ředitelé 3 organizací města

 probíhá další rozvoj systému

 systém je bezpečný, robustní, stabilní



Příjemný bonus navíc: neskutečně rychlé 

úpravy dle požadavků

 na zavolání v řádu hodin – 30% 

 ostatní v řádu dnů – 60%

 složité v řádu týdnů – 10%

 Vysoká bezpečnost, vše dálkově



Doporučení pro zájemce:

 zaměstnanci musí mít základní IT gramotnost 

 získat na svou stranu vedení města (náklady)

 trpělivá osvěta mezi zaměstnanci

 nejvíc času věnovat nasazování prvních 

modulů, nasazovat postupně

 nepřizpůsobovat se modulům, moduly 

přizpůsobovat potřebám



Děkujeme za pozornost.

Ing. Miroslav Netolický 

Vedoucí odboru rozvoje města

MěÚ Moravská Třebová

& 

Ing. Libor Hós

IT designér prostředí IBM Notes

OR CZ, spol. s.r.o.


