SMLoUvA o PoSKYTovÁxÍ SLU
NíŽe uvedeného dne. měsíce a roku siednali
Město Trutnov, se sídlem Slovanské náměstí 165,541 16 Trutnov, IČ: 00278360,

DIC: CZ 00278360, zanižjedná Mgr. Ivan Adamec, starosta mesta.
dále jen ,,kJient..

a

XANTIPA AGENCY

S.r.o.' se sídlem Trutnov, Bulharská

66,IČ:25947940,

společnost zapsaná obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové. oddíl C. v|ožka 16952

zanižjedná Ing. Miloslav Bartoň, jednatel
Daniel Stierand, jednatel
dále jen,'poskytovatel..

tuto smlouvu o poskytování služeb
dle ustanovení $ 269 odst. 2 obchodního zákoníku

I.

je

podnikatelem, jehoŽ předmětem činnosti je především reklamní
činnost a marketing, včetně poskytovaní služeb v oblasti public relations (dále jen
',PR..)'
Tato smlouva upravuje předmět, rozsah a podmínky, za kterých bude poskytovatel
lykonávat pro klienta sluŽby mediální agentury public relations, a to v souladu s nabídkou
předloženou poskytovatelem do výběrov ého Íízenívyhlášeného klientem.

Poskýovatel

il.
Poskýovatel se zavazuje poskýovat klientovi servis public relations s tímto
vymezením:
- návrh komplexní

PR strategie pro celou dobu spolupráce,

- příprava měsíčně aktualizovaného akčníhoplánu s popisem plánovaných aktivit,
- odborné poradenství v rámci public relations,
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- průběžnáaktualizace Seznamu vhodných médií(dle témat, čtenosti, afinity), servis
pro média a komunikace s novinářiv uzké spolupráci s tiskovou mluvčíMěÚ,
. navrhování témat vhodných ke komunikaci v médiícha distribuce tiskové zprávy na
relevantní média,

. příprava dalšíchtextů po dohodě s klientem

-

rozhovory' případové studie, články'

vklady do tisku,
- monitoring a ana|ýza klíěových témat v tisku,
- navrhování j iných komunikačních příleŽitostí,
- pravidelné reportování o realizovaných aktivitách.

BliŽšívymezení obsahu činnostíposkýovatele je definováno v návrhu PR strategie,
který byl poskytovatelem předloŽen do výběrového Ťízení,na jehoŽ základě se tato smlouva
uzavírá, a který je přílohou č. 1 této smlouvy, a dále v ceníku sluŽeb, který byl
poskytovatelem taktéžpředložen do výběrového Ťizeni, na jehož zák|adě se tato smlouva
uzavírá, a ktery je přílohou ě.2 této smlouvy. Tento ceník zahrnuje položkově vy.jmenované
činnosti, jejíchžposkytování je zahrnuto v měsíčnímpaušálu uvedeném v č1. III. této
smlouvy' a činnosti, které si má moŽnost klient u poskytovatele písemně objednat nad rámec
měsíčníhopaušálu.
(dále jen ,,PR činnost..)

PR činnost bude poskytovatel provádět vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Při
plnění povinností podle této smlouvy je poskýovatel oprávněn případně využit třetích osob
s ním spolupracujících, odpovědnost za plnění svých závazki vůčiklientovi však vŽdy nese
pouze poskýovatel'
Při plnění povinností dle této smlouvy postupuje poskýovatel vždy samostatně. Klient
je oprávněn zvážit, zda bude postupovat podle rad a návrhů poskytnutých mu poskýovatelem.
Skutečnost, že se klient případně rozhodne nepostupovat podle pokynů poskytovatele, nemá
žádný vliv na právo poskýovatele na odměnu dle této smlouvy.
Klient bere na vědomí, Že poskytovatel můžetotoŽnou činnost vykonávat i pro další
klienty.
Na zakladě této smlouvy není poskýovatel oprávněn vystupovat vůčitřetím osobám
jménem klienta. Pokud by v některých individuálních případech bylo nutné, aby poskyovatel
jednaljménem klienta' budou to strany této smlouvy řešit písemně udělenou plnou mocí.

ilI.
ZaPP. činnost dle této smlouvy je klient povinen platit poskytovateli paušálníodměnu
ve výši l16.500'- Kč (slovy: jednostošestnácttisícpětset korun českých) měsíčně. Sjednaná
výše odměny je platná po celou dobu trvání smlouvy. odměna bude navýšena o DPH ve výši
platné k poslednímu dni kalendářního měsíce zakteý se faktura vystavuje. Klient se zavazýe
platit poskyovateli dohodnutou odměnu navýšenou o DPH.
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Klient má dále moŽnost objednat si u poskýovatele písemně činnosti, jejichž
poskyování není zahrnuto v měsíčnímpaušálu. Zatakto objednané činnosti je klient povinen
zaplatit poskýovateli cenu uvedenou v ceníku, kter.ý je přílohou č. 2 této smlouvy. Tento
ceník je platný po celou dobu trvání smlouvy' Tato odměna bude na.rýšena o DPH ve výši
platné k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se faktura vystavuje. Klient se
zavazuje platit poskýovateli dohodnutou odměnu navýšenou o DPH' obdrženou písemnou
objednávku je poskytovatel povinen klientovi nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího
obdrŽení písemně potvrdit s uvedením termínu pro uskutečnění objednané činnosti.
V cenách uvedených v předchozích odstavcích jsou zal.lrnuty všechny náklady
poskýovatele na splnění jeho povinností dle této smlouvy.
Platby dohodnuté odměny budou rea|izovány bezhotovostním převodem na zák|adé
faktury vystavené poskytovatelem po skončeníkalendářního měsíce a po převzetí výstupů
vyhotovených v daném kalendářním měsíci. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na
2l dní ode dne jejich vystavení. Zap|acením Se pro účelytéto smlouvy rozumí připsání
příslušnéčástky na účetposkýovatele' Daňové doklady musí mít veškeré náleŽitosti
daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů. Klient si vyhrazuje právo před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňoqi doklad, pokud neobsahuje požadovanénáleŽitosti
nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, nebo jiný druh poskýnutých služeb než jsou
dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začínáZnovu běžet
ode dne jejího doručeníklientovi. opravený daňový doklad bude vystaven s novým termínem
splatnosti. Klient neposkyuj e zálohové platby.

IV.
Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu trvání této smlouvy i po jejím ukončení
budou dodrŽovat mlčenlivost o všech informacích, které získaly v souvislosti s touto
smlouvou nebo vztahující se k této smlouvě a nebudou týo informace předávat třetím osobám
bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany, a to kromě informací, které jsou veřejně
přístupné, jejichž poskýnutí je vyŽadováno zákonem nebo úřadem k tomu oprávněným, nebo
jejichž poskýnutí je nutné pro naplnění obsahu této smlouvy'

v.
Na základě této smlouly je poskytovatel oprávněn komunikovat se

zaměstnanci

klienta za účelemzískáni informací nutných ke splnění jeho závazků dle této smlouvy. Klient
se zavazuje zajistit toto poskytování informací ze strany svých zaměstnanců.

Klient se dále zavazuje umoŽnit poskýovateli přístup k relevantní dokumentaci a
případně i využitízařizení klienta, pokud je to nezbyně nutné k plnění povinností
poskýovatele dle této smlouvy.
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vI.
Poskytovatel je povinen předkládat klientovi výkaz aktivit uskutečněných v předešlém
kalendářním měsíci vŽdy nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě

prodlení se splněním této povinnosti je poskýovatel povinen zaplatit klientovi smluvní
pokutu ve výši 1.000 Kč zakaždý den prodlení'
V případě prodlení poskýovatele s uskutečněním činnosti dle čl. III. odst. 2 této
smlouvy je poskytovatel povinen zap|atit klientovi smluvní pokutu ve qýši 0,7oÁ z ceny
objednané čirrrrosti zakaždý den prodlení.
Pokud v důsledku činnosti poskýovatele dle této smlouvy vznikne klientovi škoda,
poskýovatel za ni odpovídá a zavazuje se ji klientovi uhradit bez zbýečnéhoodkladu poté, co
mu klient takovou škodu doloží.

Klient je oprávněn kdykoli během platnosti této smlouvy vytknout poskýovateli vady
v jeho činnosti. KaŽdou oprávněnou reklamaci je poskytovatel povinen vyřídit nejpozději do

15 dnů od jejího obdrŽení, a to odstraněním vady. V případě prodlení se splněním této
povinnosti je poskýovatel povinen zaplatit klientovi smluvní pokutu ve výši 1'000 Kč za
kaŽdou vadu a den prodlení. Vadou podle tohoto odstavce není neuskutečnění některé
z činností, které jsou uvedeny jako činnosti zahmuté v měsíěním paušálu dle ceníku tvořícího
přílohu č,. 2 této smlouvy (důsledky neuskutečněnířeŠípředchozí odstavec tohoto článku
smlouvy).

Na PR činnosti zahrnuté v měsíčnímpaušálu dle ceníku tvořícího přílohu č. 2 této
smlouvy poskytuje poskytovatel klientovi záruku v trvání 24 měsíců. U činnostínezahrnutých
v měsíčnímpaušálu dle ceníku tvořícího přílohu č. 2 této smlouvy bude záruka řešena
individuálně dle konkrétníchokolností případu.

VII.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinnostíod 1. 5. 2012 do 30. 4,2013.
Tato smlouva můŽe bý ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran k určitému
dni.

Tuto smlouvu můŽe kterákoli smluvní strana vypovědět písemnou výpovědí
doručenou druhé smluvní straně jen v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem
porušuje některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě a nápravu neprovede ani

jí k nápravě

byla poskýnuta v písemnémupozornění na
porušování povinností dle této smlouvy. Výpovědní lhůta činí2 měsíce aběžíod prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němŽ byla výpověď doručena druhé smluvní
v dodatečnépřiměřené lhůtě, která

straně.

Prohlášení konkurzu nebo naŤízenílikvidace na kteroukoli ze smluvních stran je
důvodem, pro který můŽe druhá smluvní strana od této smlouvy písemně odstoupit. Úoint<y
odstoupení nastanou ke dni doručeníoznámení o tomto kroku druhé smluvní straně.
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VIII.
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídípříslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku.
Strany této smlouvy prohlašýí,že byla sepsána podle jejich skutečnéa svobodné vůle.
Smlouvu si přečetly' s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují sými podpisy. IJzavírána je na
zák|adě rozhodnutí rady města Trutnova přijatého usnesením č. RM 2}12-39418.

Veškerézměny nebo dodatky této smlouvy mohou

bý

provedeny pouze písemnou

formou.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výiscích, znichžkaždástrana obdržípojednom.

Trutnov 27. 4.2012

Trutnov 30.4.2012

XANTIPA AGENČY s.r.o.
Ing. Miloslav Bartoň, jednatel

XANTIPA

ENCY

s.r.o.

jednatel
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Příloha č. ] - návrh PR stratepie
Obsah:

1.

Strana

Situačníana|ýza
a) V oblasti media relations
b) V oblasti společenských událostí (special events)

c) V
d)
e)

0
2.

oblasti internetu
V oblasti interní komunikace
V oblasti krizové komunikace
V rámci dalšíchkomunikačních nástrojů

Definice cílů

3. Charakteristika

cílových skupin

4.

Návrh konkrétníchnástrojů PR

5.

Návrh komunikačníchtémat

6.

časový harmonogram prací

7.

Popis metodiky řízení a realizace PR aktivit a schéma
komunikace se zadavatelem

8.

Návrh způsobu vyhodnocení efektivity PR aktivit a reporting

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

Návrhy
Návrhy
Návrhy
Návrhy
Návrhy
Návrhy
Návrhy

v
v
v
v
v
v
v

oblasti Media relations
oblasti společenských událostí (special events)
oblasti internetové komunikace
oblasti interní komunikace
oblasti krizové komunikace
dalšíchuplatňovaných komunikačních oblastech
oblasti rodin s dětmi
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1.

SituačníanalÝza:

Přes probíhajícíhospodářskou recesi je Trutnov zdravé a rozvíjejicí se město. V posledním
roce Se dočkalo řady pozitivních událostí v souvislosti s oceněním společenskéhocentra či
zaěátkem budování průmy slov é zóny Krko no š ská.
Celková reputace města tak ani v důsledku omezení investic do dalšíhorozvoje Trutnova
nijak neutrpěla. Zve|ké části je to díky tomu, Že se vposledním roce vyvinula dobrá
spolupráce s médii'
Dobré vztahy s novináři umoŽnily více informovat o pozitivních tématech a účinněse bránit
proti řadě uskutečněných negativních útokůna město či jeho představitele a tak odvrátit
nebezpečívytváření negativních postojů k nim.
Tento ýznamný pokrok je však třeba dál udrŽovat, neboť orná půda pro pokračování
podobně mířených útokůbude přetrvávat jednak díky nedořešeným záleŽitostem a iednak
díky pokračujícírecesi.
Město lryuživá následujících komunikačních kanálů a nástroiů:
a)

V oblasti media relations

o
o
o

o

Pravidelné rozesílání tiskových zpráv.
Institut tiskového mluvčího,ktery se dobře ujal a novináři se ho naučili využívat.
Sestavování press-kitů ke kompletnímu zdokumentování významnějšíchtémat
s konfliktním potenciálem.
Pořádání press-tripů pro vybrané lifestylové i zptavodajské redaktory kvůli zvýšení

reputace města.

b) V oblasti společenských akcí (special events)

o Město

o
c)

prostřednictvím radnice či vlastněných společnostípodporuje řadu
společenských akcí, které však jejich účastnícii ostatní občanévětšinou stále ještě
vnímajíjen jako akce organizovanéjiným pořadatelem' Podíl města na jejich podpoře
je doposud málo viditelný a je žádoucí jej zvýraznit.
V loňském roce sice již zača|a lépe fungovat propagace v rámci Svazku věnných měst'
ale i přes toto dílčízlepšeníje tato zatím málo vidite|ná a její potenciál nevyuŽitý'

V oblasti internetu

o

o
o

Intemetové stránky města prošly zásadní změnou včetně grafické úpralry a tím by|a
zvýšena jejich vypovídacíhodnota a schopnost oslovit návštěvníky. Avšak v důsledku
limitovaných finančníchmoŽností se i přesto nadále potýkají s řadou systémových
omezení. Vzhledem k tomu, že ďo nich město investovalo finančníprostředky, které
by měly přinášet po určitéobdobí pozitivní efekt, nebudeme se jimi v tomto období
zabývat,
Městské stránky jsou z hlediska PR vyuŽívány k publikování tisko1ých zpráv,
videoŽurnálů a dalších materiálů a byly na nich umístěny press-kity hlavních
představitelů města'
Kromě městských stránek s mobilní verzí, kterou |ze pozitivně hodnotit s ohledem na
její cílenézaměŤení na technicky vyspělou a vybavenou část populace' radnice ani
uŤad žádné dalšíintemetové nástroie nevvuŽívá.

d) V oblasti interní komunikace
o Průzkum spokojenosti s městem a jeho představiteli u veřejnosti proběhl s velmi
pozitivním výsledkem , což naznaěuje, že sympatie občanůvůčiradnici přetrvávají i po
komunálních volbách.
PříIoha č. ]
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.
e)

Anonymní průzkum mezi zaměstnanci proběhl' ale do uzávěrky výběrového Ťízeni
nebyly známy jeho výsledky.

V oblasti krizové komunikace
o Město má vypracovanou strategii mediální komunikace pro případ řešení kauz a
náhlých negativních témat. Několik takových útokůse v průběhu roku objevilo a vůči
veřejnosti byly komunikovany dobře.

f)V rámci dalšíchkomunikačníchnástrojů
o Radničnílisty jsou tradičnímmédiem' které sloužíke komunikaci radnice
s trutnovskou veřejností. V případě velkých témat v průběhu roku byly vyuŽívány ke

o

komunikaci, ale v tomto bodu je jejich potenciál využíván stále nedostatečně.
Město zača|o vydávat pravidelný videoŽurnál, který se různými distribučnímikanály
dostává k veřeinosti.

Dalšípoznatky a shromáŽděné postřehy k těmto jednotliým nástrojům jsou uvedeny
konkrétníchnávrhů komunikačních témat.

u

Reputaci města a jeho představitelů či faktory ovlivňujícíjejí budování, angaŽovanost
zaměstnanců a cílových skupin lze zkoumat pomocí výzkumů a ana|ýz. Chceme-li znát
výsledek snůeni,jeví se jako vhodnávarianta ana|yzovat stejné věci v ročnímintervalu.

2.

Definice cílů:

Dobře komunikovat pozitivní témata a konkrétní kroky radnice' aby její
fungování působilo transparentním doj mem.
Účinně zamezovat šířenínepravdiqých a negativních informací o městě a jeho
představitelích.

Pracovat

na budování dobrých kontaktů s redaktory

lifestylových médiía snažit se zlepšit vztahy

zpravodajských

s problémovými jedinci.

a

Pomocí moderních komunikačníchnástrojů posilovat prestiž města coby

moderního města s potenciálem pro místníi turisty.
Zlepšeníkomunikace představitelů města a úřadu s veřejností vyuŽitím tradičních
i moderních nástrojů, médií.

3.

Charakteristika cílovÝch skupin:

Trutnovská veřejnost
Je primární cílovou skupinou,

se kterou musí radnice umět dobře komunikovat. Čímrychlejší
reakce narťrznépodněty, tím lépe, protoŽe se tak zamezí překrucování pravdy ústním

kontaktem mezi lidmi.

V rámci Trutnova lze definovat podskupiny:
o Rodiny
o Kultumí obec
o Sportovci
o Děti
o MládeŽ
o Senioři
o Singles
Přílohač.] - návrhPRStrategie
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Turistická veřejnost

Je početnějšískupinou, se kterou by měl Trutnov komunikovat svá pozitiva a vylepšovat tak

reputaci města mimo Trutnov.

V rámci turistů lze definovat cílovéskupiny:

o
o
o
o
o

Rodiny s dětmi
Kulturní turisté
Sportovní turisté
Firemní, kongresoví turisté
Aktivní senioři

Zájmov é skupiny (stakeholders)
. Skupiny, se kterými se vzájemně ovlivňujeme.
o Sponzoři, firmy pracující pro město, kraj, ministetstva, ťondy EU, občanská sdruŽení,
nadace.

Tvůrci veřejného mínění(opinion makers)

o
o

v našem případě předevŠímmédia
znimté osobnosti a veřejně působícílidé

4.

Návrh konkrétníchnástroiů PR
jakékoliv
komunikaci by měla bý respektována obecně znimá pravidla jako pravdivost,
Při
stručnost, otevřenost, absence tlaku. Představitelé města by měli bý přístupník osobnímu
kontaktu.

a) Návrhy

o

o

o

o

Příloha č. ]

-

v oblasti Media relations
Tiskovézprá*ry, články' rozhovory, poradny
Navrhujeme oddělit regionální a lifestylovátémata.Témata pro zprávy by
mě|a zpracovávat tisková mluvčíspolečně s pracovníky agentury. Agentura
by následně z vybraných témat sestavovala tiskové zprávy, tematické články a
poradny. S tím také souvisí budování dobrych vztahů s novináři pomocí
pravidelných osobních kontaktů. Zaoptimá|ní počet považujeme2 + 3 vydané
tiskové zprávy měsíčně.
Tiskové konťerence
Pořádání tiskových konferencí by probíhalo jednou' maximálně dvakrát do
roka k největším událostem - zahájeni nebo dokončenívýznamných
investičníchprojektů, významné události v Životě města. Pro hladký pruběh je
potřeba sezvat novináře, vytvořit reprezentativní prostor pro konání
konference, připravit press-kit, moderovat konferenci. Tiskové konference se
mohou konat i mimo radnici.
Press-trip
organizovaný výlet pro novináře, zajištění programu pro pobyt' během
kterého se seznámí s hlavními lákadly města. Press-trip se dá zaměřit
tematicky například na sport vs. kulturu, rodiny vs. jednotlivci, zimní vs. letní
sezóna atd. Pro zatraktivněni|ze akce provézat s ýznamnými osobnostmi'
které budou pÍogramem provéuet' V ročnímintervalu by měly proběhnout dva
dvoudenní press-tripy.

Snídaněocoffee-breaky
Setkaní s novináři, redaktory' při kterém budou předány informace neformální
cestou. Toto setkánímávýznamjak pro regionální tak nadregionální kontakt
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S médii. Jako optimální variantu povaŽujeme dva coffee.breaky v průběhu
období.

Nastavení vztahů s problémovými redaktory
V případech, kdy není reálné zlepšit komunikaci s problémoými médii,
pořady nebo novináŤi, je třeba řešit způsob komunikace individuálně dle
situace.

Medialist

Vzhledem k obměně novinářů a novým médiím,která se na trhu mohou
objevit' je nutné udrŽovat aktuální medialist se Seznamem kontaktů pro
rozesílání tiskových zpráv, pozv ánek na press-tripy, konference atd.
Medialist by měl zaIlrnovat kontakty v oblasti novin, rádií, televizí či opinionmakerů.

b) Návrhy v oblasti společenských událostí (special events)
Město podporuje řadu kulturních a sportovních akcí přímo finančně nebo i nepřímo
poskýnutím prostoru nebo zaŤízení,které má ve své správě. Je také součástírůzných
sdruŽení a spolků, znichž vynikají zejména Svazek obcí Východní Krkonoše a Věnná
města. Spolupráce s těmito sdruŽeními by měla b;ýt rozvíjena, protože přináší
multiplikačníefekt.
V rámci vydávaných materiáli \ze dodávat konkrétní textový obsah, který bude
korespondovat s dalšími snahami zejménav rámci lifestylového PR.

c)

Návrhy v oblasti internetové komunikace
Město využivájen primární nástroj ke komunikaci s intemetovou veřejností a to své
vlastní internetové stránky, které jsou však hůř přehledné a nabízejípříliš mnoho
informací těŽko vyuŽitelných zejména pro účelyPR. Navíc se publikačnísystém jeví
těŽkopádným a zastarulým, protoŽe neumoŽňuje přímé sdílenímodernějšíchnástrojů,
např. videí z videoportálu Youtube. Z toho důvodu doporučujeme využítdalších
moŽností internetové komunikace zejména v oblasti sociálních služeb a mobilních
aplikací' které zažívajívelký boom.
Mobilní aplikace by mohla mít podporu pro turistický ruch například převedením

informačníchtabulí do aplikace s fotkami a virtuálním průvodcem po Trutnově a jeho
atraktivitách. Její reaIizaceje otázkou dalšíanalýzy a spolupráce s Infocentrem, proto
není součástícenové kalkulace.
Pro účelnoupropagaci lifestylových témat v Trutnově doporučujeme vývoření
timeline profilu na facebooku, který bude fanouškůmzprostředkovávat kulturní a
společenská témata. Cílovou skupinou budou turisté, ale i místní občané.Profil by se
stal oficiálním facebookoqfm profilem města.
Vedle profilu města doporučujeme vrcholným představitelům v rámci otevřeného
přístupu politiků vůčiobčanttm za|oženía správu osobního facebookového profilu.
Vzhledem ke zkušenostem v této oblasti můžemenabídnout konzultace ke
komunikovaným tématůma nastavit pravidla a strategii, jak s profilem pracovat.

d) Návrhy v oblasti interní komunikace

o

Příloha č. ]

-

Zaměstnanci obvykle patří mezi nejdůležitější
cílovéskupiny, se kterými se
v PR pracuje. Y návaznosti na anonymní průzkum z jara 2012 doporučujeme
rea|izovat anonymní pruzkum spokojenosti a loajality zaměstnanců v ročním
intervalu.

návrh PRstrategie
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o
e)

Na zák|adě průzkumu realizovaného na jaře 2012 navrhneme Seznam opatření
k posílenívztahi mezi politickou teptezentací města a zaměstnanci úřadu.

Návrhy v oblasti krizové komunikace
o Na zák|adě manuálu mediální komunikace doporučujeme nepodceňovat ani
zárodky problematických témat a raději připravit moŽné scénáře ývoje
negativních zpráv. Je lepšíbyt připraven na nejhorší' než chaoticky řešit
nepředvídatelné následky.

0

Návrhy v dalšíchuplatňovaných komunikačních oblastech
o Pokračování ve vydávánívideožurnálu města jednou měsíčně s přehledem
hlavních událostí ve městě. Témata budou nadále vybírána ve spolupráci
s tiskovou mluvčí.Vnásledujícím období budeme pracovat na rozšířenímíst,
kde bude videožurnál ke shlédnutí'

g) Návrhy oblasti rodin s dětmi

o

o

5.

V oblasti rodin s dětmi

se nabizi moŽnost pIopagace činnosti sdruŽení Trutnov
město draka, které má v plánu vytvořit unikátní tematickou naučnou stezku a
navíc ve spolupráci s městem chystá vybudovat galerii draka' Tyo činnosti
jsou ideálním tématem pro nadregionální PR.
Komunikace s rodinami - pro podporu Trutnova coby města přátelského
rodinám zrealizujeme projekt Trutnováček. Ten bude spočívatve zmapováni
míst, která nabizeji zábavu pro děti do 7 let (dětská hŤiště, koutky, centra atd').
Tento projekt se pak stane jedním ztémat pro PR.

Návrh komunikačních témat
a) Investičníprojekty

náročněj šíchprojektů.

města

zahájení, financování' schválení finančně

b) Úspěchy města či jím vlastněných společností- ocenění, hospodářské
výsledky, větší investice pod dikcí města

c)

Moderní město pro všechny generace město přátelské rodinám'

sportovcům, kultuře, turi stům, nakupuj ícím,občanům.
d) Město jako přátelská instituce, která je ochotna pomoct subjektům na poli
společenskéhodění - existuje součinnost a podpora neziskovému sektoru,
volnočasový m zaŤizením, pořadatelům kultumích akcí.
Trutnov coby významné město v rámci kraje - vymezení vůčiostatním
regionům kraje, životníúroveň, zaměstnanost, obchodní moŽnosti atd. v oblasti
lifestyle i komunální.
Trutnov město draka _ lifestylová spolupráce a podpora projektů občanského
sdruŽení, které mají nadregioná|ni zásďt.

Příloha č. ]

'
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6.

CasovÝ harmonogram prací

V

případném úspěchu ve výběrovém Ťízenibude na zák|adě této strategie pokračovat
spolupráce na návrzích v oblasti zlepšenípublic relations. Ve spolupráci s tiskovou
mluvčíbudepravidelně probíhat setkání ohledně komunikovaných témat. V podobném
duchu bude probíhat systematická komunikace s novináři zejména regionálních, a|e též
celostátních médiív podání tiskové mluvčía pomocí pracovníků agentury bude probíhat
komunikace s novináři neregionálních médií.

V dostatečném předstihu budou vybrána komunikačnítémata pro coffe-breaky a presstripy, na jejichž rea|izaci se bude podílet jak agentura, tak tisková mluvčí.Presstripy by
měly probíhat v návaznosti na sezónnost v cestovním ruchu, coffe-breaky pak
v návaznosti na zajimavátémata,která se v pruběhu roku naskytnou.

Dle dohody

s tiskovou mluvčía vedením města budou rca|izovány dalšíprojekty popsané
v této strategii (projekt pro rodiny s dětmi, mobilní aplikce).

V pravidelných měsíčníchintervalech bude rea|izován videoŽurnál podle témat
stanovených agenturou a tiskovou mluvčí.Video bude umístěnona webu města a na
dalšíchdohodnutých místech, která se mohou rozšiřovat.

V průběhu roku proběhnou opět dva průzkumy - jeden mapující spokojenost obyvatel
s chodem města, druhý pohled zaměstnanců uřadu na jeho efektivitu' úroveň komunikace
a celkový provoz. Průzkumy budou slouŽit ke zjištěnípokroku v public relation službách.

1

is metodikv řlzení a realizace PR
kom
Jako smysluplnou shledáviíme následující formu spolupráce:

Zúčastnění:

Zástupci vedení města starosta, místostarostové,operativně
tajemník uřadu
2. Tisková mluvčí
3. Zástupci agentury
4. operativně vedoucí odborů
Starosta musí mít všechny informace, o jejich použitírozhoduje na
základě konzultací agentury a mluvčího(případně dalšízainteresované
osoby _ např. vedoucí odboru).

1'

Mluvčísvým jménem r1'dává tiskové zprávy, svolává novináře

na
tiskové konference, účastníse press-tripů, komunikuje negativní témata.
Agentura zajišt'uje strategické PR, výběr témat, konzultace k jednotlivým
problémům,psaní tiskoqÍch zpráv, supervizi nad komunikací s novináři
a dalšímistakeholdery, udržování medailistů atd.
Za optimální frekvenci schůzek povaŽujeme interval minimálně iednou
za dva týdny.

aktivit

8.

Navrhujeme pokračovat v dosavadní praxi monitoringu tisku (moŽnosti
hodnocení pozitivních či negativních článků, moŽnost zjištění' jak jsou
Příloha č. ]

.
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o
r
o

Přílohač. ]

prezentováni jednotliví představitelé města, procentuální nárust jejich
publicity v médiícha mnoho dalšíchmoŽností)'
Každoroění opakováni prtzkumu spokojenosti zaměstnanců.
Každoročníopakování prizkumu spokojenosti ob1watel.
Reporting agentury vedení města v domluveném intervalu (1x měsíčně),
předání tištěných a elektronických výstupů monitoringu.

- návrhPRstrategie
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Přílohač,2- ceník
Dvoudenní press-trip 2x do roka full _ servis
Coffee Break 2x do roka - full service, lokality Hradec
Králové a Praha
Tiskové zprálY 5x za měsíc (supervize a psaní)
Konzultační hodiny (schůzky, návrhy na řešení situací,
krlzová komunikace na místníúrovni) 8 hodin
Mediarelations - komunikace s novináři v rozsahu 20
hodin měsíčně
Produkce 15 hodin.1@ury :rktivity, grafické práce'...)
Videožurnál lx do měsíce
Realizace interního průzkumu názorů zaměstnanců na
poskytovatelem navržené a k|ientem schválené téma
Realizace průzkumu míněníveřejnosti na
poskytovatelem doporučené a k|ientem schválené téma
Monitoring tisku - v materializované i digitální podobě
Celkem za měsíc
Celkem za rok

3 500
800

17 500

1 000

20 000

800

12 000

18 000

18 000

39 600

3 300

60 000

5 000

16 000

16 000

6 400

116 500

kit...
Grafické práce na rámec smlouw - Kč / hod
Produkčníhodi na rámec sm|ouw - Kč / hod
F
fické práce - Kč / hod
ké a programátorské práce _ Kč / hod
Cestovní ná
-Kč/km
Krizová komunikace
Krlzová komunikace nadregionálního významu Kč/hod

ceník

12 500
5 800

I 398 000

Tisková konference full service na radnici lx do roka
zahrnuje: moderování, pozvánky, občersfvení, press

Přílohač.2 -

75 000
34 800
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