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Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 
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Navrhovatel:  Ing. arch. Jan Horký, člen Zastupitelstva města Přerova 

Pavel Ondrůj, člen Zastupitelstva města Přerova 
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Zpracovatel:  Ing. arch. Jan Horký, člen Zastupitelstva města Přerova 

Název návrhu: 

Zřízení oficiálních sociálních sítí města – Facebook a Instagram města 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ukládá Kanceláři primátora města Přerova zřídit a spravovat oficiální komunikační kanál 

města na sociálních sítích Facebook a Instagram, 

 

2. doporučuje Radě města Přerova zabývat se širší možností využívání sociálních sítí k 

informování občanů města 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora souhlasí se založením FB profilu za předpokladu, že zastupitelé budou ochotni 

tuto obousměrnou komunikaci naplňovat svými názory – čili budou aktuálně a bez většího prodlení 

reagovat na dotazy občanů. V opačném případě by FB města ztratil význam, protože i z praxe jiných 

měst vyplývá, že občané (byť mnohdy pod anonymními nicky) vyzývají k odpovědím především 

politickou reprezentaci města – a žádný úředník nemůže s ikonou „statutární město“ prezentovat jejich 

názory. V případě, že zastupitelé nebudou mít svůj FB profil, byli by vyzváni odpovědným 

pracovníkem, obsluhujícím FB, aby obratem odpověděli na mail, jejich odpověď pak bude vložena. Je 

třeba počítat i s provokacemi a s osobními útoky – i o tom hovoří zkušenosti z jiných měst.  

Jak se uvádí v návrhu, časové penzum pro pracovníka, obsluhujícího FB, se může dostat až na 50 

procent jeho pracovní doby (zmíněný Rožnov 50 procent, zmíněný Děčín /10 procent/ je uveden 

nepřesně - dle aktuálního dotazu Kanceláře primátora se v Děčíně jedná o dva pracovníky, obsluhující 

FB, každému zabere práce 10 procent pracovní doby minimálně, někdy i více – až 30 procent). 

Magistrát města Přerova nemá k dispozici úředníka, který by byl v rámci své pracovní doby vytížen 



jen „z poloviny“, proto navrhuje – v případě schválení zastupitelstvem - na tuto práci najmout na 

poloviční úvazek dalšího pracovníka, který by obsluhoval FB (vkládal články, fotky, koordinoval 

reakce na dotazy) a Instagram. Kanceláři primátora aktuálně přibude více povinností s naplněním nové 

aplikace „Mobilní Rozhlas“, která bude od dubna novou informační platformou města.  

Upozorňujeme, že v současné době má město na www stránkách možnost sdílet články na FB - a ta je 

využívána. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Facebook a Instagram patří k nejvyužívanějším sociálním sítím v dnešní době v Česku je podle dat 

NetMonitoru 7,8 milionu měsíčně aktivních uživatelů internetu, což znamená, že Facebook využívají 

dvě třetiny internetově aktivní populace. Profil na Instagramu má dnes v České republice 

zaregistrováno již zhruba 1,5 milionu uživatelů. Z tohoto důvodu se zjevně jeví sociální sítě jako jeden 

z nejefektivnějších způsobů komunikace města s občany. Provozní náklady takovéto sítě jsou pouzue 

v čase správců, pokud se nejedná o sponzorované příspěvky. Ze 27 statutárních měst mají oficiální 

Facebook všechny města kromě Teplic a právě Přerova. K tomuto trendu se přidávají i malé okolní 

obce jako např. Lipník nad Bečvou, Tovačov, Bystřice pod Hostýnem nebo dokonce Veselíčko či 

Radslavice. 

Některé organizace města jako např. Kino Hvězda nebo Městské informační centrum Facebook či 

Instragram již mají, je tedy nasnadě přidat oficiální Facebook a Instagram města.  

Nehledě na to, že město Přerov nemá žádný oficiální komunikační kanál, kde by mohlo vyvracet 

dezinformace kolující mezi občany rychle a efektivně, nikoliv jen prostřednictvím tiskových zpráv. 

Facebook města by neměl sloužit pouze jenom jako „hlásná trouba“ pro příspěvky, ale jako nástroj 

oboustranné komunikace města s občany. Proto by bylo vhodné na komentáře a dotazy reagovat. Bylo 

by pouze na správci, zda-li by u některých příspěvků komentáře povolil, či nikoliv a také jestli by 

vulgární komentáře odstraňoval v zájmu zachování úrovně diskuze. 

V prosinci roku 2018 byl založen instagramový účet po názvem „@mesto_prerov“, který spravuje 

„srdcař“ nikoliv oficiálně město Přerov, i když se za něj vydává. Proto je potřeba vzniklou situaci řešit 

ideálně vznikem oficiálních kanálů města nebo dohodou s aktuálním správcem. 

  

Příklad: Statutární město Děčín (partnerské město, cca 49 500 obyvatel) 
Profil na facebooku zavedlo město již v roce 2010. V nedávné době jeho správu převzal jiný 

zaměstnanec s cílem profil mírně oživit, ale ani tak mu jeho správa nezabere více než 10% pracovního 

času – v rozsahu na požadavcích zveřejňovaných příspěvků. Běžně zveřejňuje 1-2 příspěvky denně. 

Mezi hlavní výhody řadí lepší zásah na mladší generaci a rychlou dostupnost informací v mobilním 

telefonu. Úroveň diskuze je na oficiálním profilu výrazně vyšší než v různých diskuzních skupinách, 

ale ani zde se nevyhnuli skrytí několika nevhodných příspěvků. Instagram má město založeno, ale 

aktivně s ním nepracuje. 

  

Příklad: město Rožnov pod Radhoštěm, cca 16 800 obyvatel 
Oficiální facebookové stránky má město již od roku 2014. V současné době má cca 5600 označení „to 

se mi líbí“ a 5780 sledujících – tedy zhruba 1/3 z celkového počtu obyvatel. Správu facebookových 

stránek má na starosti pracovnice propagace a dle aktuální situace tvoří až 50% její pracovního času. 

Jako hlavní pozitivum uvádí rychlost a dosah publikovaných informací, který je násobně vyšší než 

přes spíše těžkopádné webové stránky – uživatelům se nové příspěvky zobrazuje okamžitě. Naopak 

negativem jsou někdy kritické komentáře, s vulgaritami se však setkávají málokdy a jen zřídka sahají 

ke skrývání vulgárních komentářů. Zatím nebylo třeba žádné uživatele blokovat. 

  

Při zavádění bude třeba spolupracovat také s pověřencem GDPR.  

 

 


