
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva města,  
které se konalo dne 26. června 2014

 

 

Zpracoval:  Dagmar Slezáková 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka, organizační oddělení 

telefon: 48 524 3162 

Schválil: vedoucí oddělení Zuzana Škodová 

 vedoucí odboru Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno: v Radě města Liberec dne 22. 7. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

 

vyřízení podnětů a dotazů z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 26. června 2014. 
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Slezáková Dagmar

Od: Třmínková Dana <trminkova.dana@magistrat.liberec.cz>

Odesláno: 10. července 2014 9:04

Komu: 'Slezáková Dagmar'

Předmět: FW: odpověď na otázky ohledně nové grafické podoby www.liberec.cz

Přílohy: 04. Nova graficka podoba a optimalizace webovych stranek SML.pdf

Příznak pro zpracování: Zpracovat

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Odpověď náměstka na dotaz paní Lysákové. 

 

From: Rutkovský Jiří [mailto:rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Thursday, July 10, 2014 8:58 AM 
To: lysakova@kscm-liberec.cz 
Cc: 'Morávek'; 'Třmínková Dana'; 'Vavřina Zbyněk'; 'Pavel Chmelík'; 'Král Jan' 
Subject: odpověď na otázky ohledně nové grafické podoby www.liberec.cz 
 

Dobrý den,  

 

zasílám vám odpovědi na vaše dotazy a vysvětlení k nové podobě internetových stránek SML. Odpověď jsem 

konzultoval s členy pracovní skupiny - redakční rady.  

 

Prostor pro komerční reklamu 

Na webu města není poskytován prostor pro komerční reklamu. Upoutávky slouží pro informace o akcích ve městě u 

kterých lze předpokládat, že je část návštěvníků stránek www.liberec.cz hledá.  

 

Znak města, radnice 

Celý znak města je umístěn do základních informací o městě včetně informací o možnosti použití. 

 

Velikost foto radnice 

Velikost foto radnice na úvodní straně nebyla hodnocena jako přednost ale naopak identifikována jako problém. 

Návštěvník webu by měl vidět už na úvodní stránce potřebné informace bez nutnosti proklikávat na vlastní obsah. 

Cílem bylo ponechat původní, i když oříznutou foto, aby bylo zřejmé, že se jedná o identickou stránku jako před 

modernizací vzhledu. U další verze webu může být použita jiná, vhodnější fotografie. Předpokládáme i soutěž 

fotografů o vhodnou foto. 

 

Liberec.cz přes foto na hlavní stránce 

Cílem je prezentace domény www.liberec.cz jako takové, naší snahou je dostat adresu do podvědomí uživatelů 

vzhledem k velkému významu vizuálního vjemu. Cílem je také zajistit identifikovatelnost pro návštěvníka ve 

veřejném internetu a pro „přes rameno sledující návštěvníky“. Dalším důvodem je Print Screen obrazovky ze kterého 

je jasně patrné, kde byly informace získány. 
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Důležitá upozornění 

Důležitá upozornění byla upřednostněna – jsou umístěna přímo na hlavní stranu.  

 

Umístění upoutávky 

Pokud je zastupitelstvo nebo jiné důležité veřejné jednání, je využíván prostor upoutávky. Co zbyde je využíváno pro 

propagaci akcí. Propagovaná akce je podmíněna záštitou města případně podporována z rozpočtu města. Výjimečně 

jsou umisťovány akce s nadregionálním významem u kterých lze předpokládat, že budou na stránkách od mimo 

libereckých návštěvníků hledány. 

 

Banner Eurovolby 

Souhlasím s větším prostorem pro volby do orgánů EU, města i státu, musíme to správce webu naučit. 

 

Propagace partnerů v cestovním ruchu 

V rámci spolupráce propagujeme významné aktéry cestovního ruchu (IQ Landia atd.) a využívání RASAV. 

Předpokládám, že se situace kolem umisťování ustálí, odbory zatím nejsou na tuto formu naučeny, proto se 

v průběhu předchozích měsíců objevovaly některé upoutávky opakovaně jako výplň v době, kdy nebyly jiné 

upoutávky. Máme seznam akcí a jednání, které budou propagovány, je naplánováno seznam zveřejnit seznam na 

webu. 

 

Bezplatná reklama 

Reklama je bezplatná. 
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Při porovnání současných oficiálních webů statutárních měst je ten liberecký ještě dosti konzervativní. Stačí se 

podívat do sousedního Jablonce. Nikdo nemá na úvodu znak či erb města, nikdo nemá radnici nebo prapor. Od 

těchto oficialit je dávno upuštěno ve prospěch atraktivnosti. Nikdo nemá problém propagovat zajímavé akce, 

dokonce v daleko větší míře než tomu je na liberec.cz. 
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V současné době se zaměřujeme zejména na aktualizaci obsahu internetových stránek, komunikaci s administrátory 

z jednotlivých odborů a také zajištění aktuálnosti u jednotlivých odborů, které zatím nejsou zvyklé na propagaci 

práce města (své práce) směrem  k veřejnosti, což považuji za velký problém.  

 

Redakční rada identifikovala potřebu webmastera na magistrátu neboť stávající pracovník „tiskového oddělení“ 

pracuje na aktualizaci webu mimo svou hlavní pracovní náplň a dlouhodobě nemůže zajistit aktuálnost 

internetových stránek v dostatečném rozsahu. Kolegové ve vední města však požadavek neakceptovali tedy buide na 

novém vedení města aby webmastera zajistili, pokud to bude mezi jejich prioritami.  

 

Shrnutí: 

Nový vzhled liberec.cz je v rámci možností, různým omezením a zadání v souladu s moderními trendy a grafikou, 

kterou bez připomínek auditovali studenti TUL a uměleckých škol, profesionálové v oboru a hlavně veřejnost. 

Nový vhled byl též s povděkem přijat kulturní komisí a komisí pro partnerskou spolupráci.  

Byl schválen primátorkou a náměstky a následně podobu a obsah vzala na vědomí rada města. Nezaznamenali 

jsme kromě vašich připomínek negativní reakce, spíše množství reakcí pozitivních. 

 

Připojuji materiál z rady města 26.3. 2014, který podrobně popisuje vznik nového webu atd.  

 

Děkuji vám za sdělení názoru a věřím, že se mi podařilo podat odpovědi na vaše otázky a vše vysvětlit. 

Neočekávám přesto, že byste s námi ve všem souhlasila. Máte na web zjevně odlišný názor než například já. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Rutkovský 

náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch 

 

Statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

Liberec 1 

460 59 

 

tel.: +420 485243122 

e-mail: rutkovsky.jiri@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO  LIBEREC 

Kancelář primátorky 

 

7. schůze rady města dne: 1. 4. 2014 

Bod pořadu jednání:          

Nová grafická podoba a optimalizace webových stránek SML - www.liberec.cz                                

 

Důvod předložení: Spuštění nových webových stránek města 

Zpracoval: Jan Král, odbor Kancelář primátorky 

Projednáno: s Ing. Jiřím Rutkovským, náměstkem primátorky 

Předkládá:  Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky 

K projednání v radě přizván: členové redakční rady 

Předpokládaná doba projednání:  5 min. 

Počet výtisků:        

Návrh usnesení 

Rada města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í      

 

novou grafickou podobu a optimalizaci oficiálních webových stránek statutárního města Libe-

rec - www.liberec.cz  

 

a  u k l á d á 

 

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu Odboru informatiky a řízení procesů, zajistit spuš-

tění nových webových stránek u dodavatele - společnosti WebActive s.r.o. prostřednictvím 

Liberecké IS, a.s. 

T: 1. 4. 2014 
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Důvodová zpráva 

 
V současné době byly dokončeny a odladěny úpravy na webu www.liberec.cz. Stránky jsou 

aktuálně připraveny ke spuštění a čekají na rozhodnutí rady města. 

 

Stávající webové stránky statutárního města Liberec jsou ve stejné podobě cca 6 let, kdy se 

vyjma aktualizace dat v podstatě nijak neměnily, nevyvíjely. Jednou z důležitých funkčností 

webové prezentace města je v dnešní době vizuální stránka, která v případě www.liberec.cz  

trpí vyšší mírou morálního zastarání. Moderní weby kladou na vizuální vjem či grafiku (lay-

out) vysoké nároky a vedle dostupnosti údajů a funkčnosti je to nejdůležitější aspekt. Z výše 

uvedených důvodů bylo přistoupeno k mírnému redesignu současných webových stránek 

www.liberec.cz. Struktura městských stránek, politika domén, redakční systém, finanční ná-

klady a požadavky na zobrazování prvotních informací byly limitujícími faktory, které nedo-

volily lepší využití grafické kreativity.  

 

V rámci daných možností došlo k úpravám, které graficky sjednocují www stránky a 

zlepšují orientaci pro uživatele. V dalších krocích úpravy stávajících stránek bude při-

stoupeno k optimalizaci struktury tak, aby návštěvník - občan měl cestu k hledané in-

formací co nejsnazší. 

 

Cena za zajištění služeb spojených s realizací úprav grafického vzhledu webu dle návrhu 

SML činí 57.000 Kč bez DPH. Cena zahrnuje i vytvoření kopie kompletních webových strá-

nek SML, otestování funkčnosti navržených stránek a překlopení grafického vzhledu (šablon 

a grafických prvků) do ostrého prostředí webu. 

 

Optimalizací webových stránek SML se začala zabývat redakční rada webu v červnu roku 

2013. Redakční rada byla ustavena poradou vedení dne 27. 3. 2013 za účelem projednávat a 

řešit zejména koncepční úpravy webu, změny designu, struktury, obsahové koncepce, pravi-

dla pro umístění bannerů, pravidla pro externí partnerství, apod. Úkolem redakční rady je 

rovněž zajišťovat provázanost, též grafickou, mezi Libereckým zpravodajem, oficiálním we-

bem SML a webem Městského informačního centra (www.visitliberec.eu). 

 

Členové redakční rady: 

Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky 

Pavel Chmelík, sam. prac. pro propagaci a komunikaci, Odbor sportu a cestovního ruchu 

Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí Odboru informatiky a řízení procesů 

Jan Král, referent propagace a komunikace s veřejností, Odbor Kancelář primátorky 

Mgr. Zuzana Minstrová, tisková mluvčí, Odbor Kancelář primátorky 

 

Novou strukturu (rozvržení) hlavní stránky webu města (homepage) schválila porada vedení 

dne 7. 8. 2013. Grafické řešení (barevnou variantu) schválila porada vedení dne 21. 8. 2013. 

 

Akce úprava webu SML bude pokračovat dál. V další fázi se redakční rada webu bude zabý-

vat změnou vnitřní struktury stránek s cílem zpřehlednit obsah stránek uživatelům a zjedno-

dušit orientaci. V letošním roce se redakční rada bude zabývat také pořízením aplikace inCity 

pro mobilní telefony. Tato mobilní aplikace umožní uživatelům konzumovat vybraný obsah 

internetových stránek SML. Zároveň také zefektivní komunikaci SML se svými občany či 

návštěvníky města. Od února 2014 probíhá ve spolupráci s administrátory webu jednotlivých 

odborů MML aktualizace dat na stránkách odborů. 



 3 

Harmonogram akce byl o čtyři měsíce prodloužen z důvodu administrativního zatížení pra-

covníků MML v souvislosti se zavedením nového ekonomického systému GINIS, jehož spuš-

tění na přelomu roku kolidovalo s úpravou webu www.liberec.cz. Zavedení systému GINIS 

bylo upřednostněno před úpravou webu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1) Původní harmonogram akce (6/2013) 

2) Původní podoba homepage www.liberec.cz 

3) Schválená struktura 

4) Schválené grafické řešení 

5) Upravená homepage 
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Příloha č. 1 

 

Původní harmonogram akce schválený na poradě vedení dne 19. 6. 2013 
 

červen 2013 – přípravná fáze  

- schválení zadání 

- čištění 

- aktualizace stávajících dat od odborů 

- zřízení protikorupčního portálu  

- příprava strategie, statutu a pravidel 

 

červenec, srpen 2013 – úprava webu 

- schválení strategie úprav webu - možnosti řešení, potřebnost změny grafiky atd. – spoluprá-

ce RR s vedením města  

– vytváření struktury webu – interní spolupráce RR 

- schválení statutu a pravidel RR webu, doplnění RR 

- určení osoby šéfredaktora (webmaster) městského webu do 1. září 2013 

 

září 2013 – zkušební provoz 

- spolupráce s odbory a garanty – RR, MML a vedení SML  

- sběr připomínek a námětů – interní v rámci MML a vedení SML, RM 

- dokončení protikorupčního portálu 

 

říjen 2013 - funkční web 

- pravidelné aktualizace od odborů a garantů - zajištění a kontrola  

- odladění spolupráce a doplnění připomínek  

- sběr a průběžné vyhodnocení připomínek a námětů – od zastupitelů a veřejnosti, 

 

listopad 2013 – ostrý provoz 

– zapracování připomínek a námětů 

- optimalizace webu 
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Příloha č. 2 

 

Původní podoba www: 
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Příloha č. 3 

 

Schválená struktura 
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Příloha č. 4 

 

Schválené grafické řešení 
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Příloha č. 5 

 

Nová podoba www, pracovní verze (obsah stránky je aktuální k datu 13. 1. 2014): 

 














