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  DIGITALIZACE SE NETýKá JEN VELKýCH MĚST, SVé O TOM VĚDí V CHROPYNI

Digitalizace se netýká jen velkých 
měst, své o tom vědí v Chropyni

Chropyně přistupuje k elektronizaci procesů více než 
zodpovědně. Tajemník města Jiří Rosecký v rozhovoru 
prozradil úskalí digitalizace i možné vize do budoucna. 
Obec je nejenom příkladem pro ostatní, ale i důkazem, 
že se využití technologií pro zlepšení života nemusí 
týkat pouze velkých měst.

Město Chropyně se nachází blízko 
Kroměříže v jižní části Hané. Je rodištěm 
mytického hanáckého krále Ječmínka. 
Tamní Zámecký rybník je největším 
hnízdištěm racka chechtavého ve střední 
Evropě a okolní lužní lesy jsou pro svůj 
vzácný biotop zařazeny mezi významné 
evropské lokality NATURA 2000. A mohli 
bychom jmenovat i mnoho dalších míst 
a faktů, které činí toto město s bezmála 
pěti tisíci obyvateli jedinečným. My však 
uděláme odbočku do jiných tematických 
vod, konkrétně do světa IT a digitali-
zace. Potěšující pro GORDIC je fakt, že 
Chropyně využívá GINIS jako svůj stě-
žejní informační systém. O zkušenosti se 
zapojením nových technologií do chodu 
města se s námi podělil Ing. Jiří Rosecký, 
tajemník městského úřadu.

Pane Rosecký, prozradíte nám, co vás 
motivovalo k implementaci systému 
GINIS a jak od počátku probíhala?

Na GINIS jsme přešli v roce 2007, kdy 
jsme chtěli sjednotit tehdy velmi roztříš-
těný radniční informační systém (hodně 
jednotlivých dodavatelů) a zavedli jsme 
spisovou službu a ekonomické moduly 
včetně mezd a poplatků. Pokryli jsme 
potřebu základních modulů a systém 
víceméně dále nerozvíjeli. Až v roce 
2015, kdy jsme v rámci výzvy IOP č. 22 
realizovali projekt Efektivní digitální úřad 

města Chropyně. V rámci tohoto projektu 
jsme získali licenci IS GINIS Ultimate, na-
pojili náš IS na základní registry, zavedli 
skenovací linku, elektronický schvalovací 
proces, rozklikávací rozpočet, evidenci 
smluv a objednávek. V roce 2016 násle-
dovala personalistika a systemizace  
a na přelomu let 2017 a 2018 jsme za-
vedli modul Usnesení. Nyní pracujeme 
na zavedení mobilní EPK.

Cesta k aktuální podobě celého dnes již 
značně elektronizovaného úřadu tedy 
rozhodně není krátká. Setkali jste se na 
ní s nějakými záludnostmi a komplika-
cemi?

Žádné zavádění novinek neprobíhá 
nikdy hladce; vše je o lidech, o jejich 
ochotě přijmout nové věci. Někteří jsou 
ochotni novinky přijímat, jiní se brání 
a chtějí řešit záležitosti tak, jak jsou zvyk-
lí. Vhodným motivačním systémem se 
nám však podařilo nové systémy po roce 
2014 zavést tak, že fungují správně a za-
městnanci úřadu se s nimi sžili. Dnes už 
nemusí tvořit materiály pro jednání rady 
města a zastupitelstvo města v rámci 
spisové služby, jak tomu bylo dříve, ale 
tvoří je v modulu Usnesení, který – ač 
má své nedostatky – jim usnadní práci 
jednoduchým vyhledáváním, možností 
kopírování materiálů do různých jednání 
(a tedy využívání již napsaných textů) 
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„ Implemen-
tace modu-
lu smlouvy 
nám po-
máhá splnit 
požadavky 
zákona o fi-
nanční kont-
role.

a jednoduchým podáním informace 
o splnění úkolu (přiřazený modul UKO 
prozatím nevyužíváme). Díky do konce 
dotáhnuté implementaci modulu SML 
konečně splňujeme požadavky zákona 
o finanční kontrole. V rámci EPK si posí-
láme k prostudování a podpisům vnitřní 
směrnice.

Které další kroky pro hladší zavádění 
novinek jste volili?

Naši velkou výhodu spatřujeme v tom, 
že jsme v počátcích zavádění systé-
mu GINIS na náš úřad využili nabídky 
proškolení našeho správce sítě k základ-
ní administraci informačního systému 
a tvorbě sestav. Nový modul nenaimple-
mentujeme, to bychom ani nechtěli, ale 
dokážeme číst v parametrech a drob-
nými kroky si umíme v detailech  vyladit 
moduly k naší spokojenosti. Totéž platí 
v případě tvorby sestav. Čas je drahý 
a třeba jen obyčejnou změnou typu 
písma, velikosti písma nebo povolením 
jasného parametru bychom o něj okrá-
dali nejen sebe, ale také zaměstnance 
a dodavatele, kteří se potřebují věnovat 
důležitějším úkolům. 

Váš přístup je vskutku inspirativní. Máte 
již nějaké další vize, kam elektronizaci 
úřadu směrovat?

Do budoucna máme v plánu zavést evi-
denci majetku na čárové kódy, od čehož 
si slibujeme zjednodušení a zrychlení 
procesu inventarizace majetku, dále 
tvorbu rozpočtu, který doposud připra-
vujeme v softwarovém prostředí jiného 
dodavatele, a uvažujeme o zavedení 
Portálu občana – modulu RAP.

Rádi posloucháme slova spokojených 
uživatelů našich systémů. Kupředu 
nás však posouvají i tipy od zákazníků, 
kde je prostor pro naše zlepšení. Máte 
nějaké takové?

V dnešní záplavě modulů IS GINIS 
bychom uvítali jejich postupné předsta-
vování, možná videoukázky, které by 
nám pomohly se rozhodnout, jestli je 
implementace konkrétních modulů do 
našeho informačního systému vhodná 
a využitelná, nebo pro nás není efektivní. 
Obzvláště v situaci, kdy v rámci Ultimate 
verze máme licence na celé portfolio 
modulů a v rámci licenčního poplatku 
platíme jejich upgrade. Pro nás samotné 
je orientace v modulech obtížná. Zcela 
náhodou jsme se tak dozvěděli o modulu 
ANM na anonymizaci dokumentů. Ten 
jsme implementovali a některými úřed-
níky je, velmi hojně využíván. 

Tajemník městského úřadu 

Ing. Jiří Rosecký


