Příloha č. 2 k pravidlům RM č. 1/2018

KODEX DISKUTUJÍCÍHO
na webu města Přeštice
1) Na webu města Přeštice je umožněna registrovaná diskuse, do které se musí diskutující
nejdříve zaregistrovat prostřednictvím webových stránek. Registrace proběhne
do 5 pracovních dnů a platí pro další časově neomezené období, pro všechna následně
otevřená registrovaná diskusní témata. Diskutující nesmí porušovat zásady tohoto
kodexu, jinak bude jeho diskusní příspěvek skryt nebo odstraněn.
2) Diskutující berou na vědomí, že vedení města bere na sebe povinnost odpovídat na
diskusní příspěvky registrovaných diskutujících, pokud si to obsah diskusního příspěvku
vyžaduje nebo pokud diskusní příspěvek obsahuje doslovnou výzvu k odpovědi ze strany
vedení města.
3) O otevření a uzavření celého „diskusního fóra“ na webových stránkách města, ale i o
otevření a uzavření jednotlivých diskusních témat je oprávněn rozhodnout starosta, může
však návrh předložit k rozhodnutí radě nebo zastupitelstvu města.
4) Smyslem diskuse je svobodné vyjadřování, výměna názorů a získání informací.
Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou, politickou ani jinou
nesnášenlivost či diskriminaci (např. pohlaví, věk, sexuální orientace, vzdělání, atd.).
Vulgární jazyk, urážky, pomluvy, šikana, diskreditace, úmyslné poškozování či
ponižování jednotlivce i skupin osob jsou nepřípustné. Rovněž nepřijatelná je neúcta vůči
zemřelým a jejich rodinám.
5) Diskutující nesmí vyhrožovat ani zastrašovat násilím, ať již vůči jednotlivci či skupinám
lidí.
6) Diskutující nesmí propagovat nezákonné činnosti.
7) Propagace komerčních aktivit a reklamy není povolena. Je možné uvádět pouze takové
odkazy na jiné internetové stránky, které souvisí s danou diskusí.
8) Šíření spamu v diskusích není povoleno.
9) Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní
čísla, adresy, e-maily či jiné soukromé informace.

10) Diskutující nesmí v diskusi zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů.
11) Diskusní fórum není určeno k podávání žádostí o informace ve smyslu Zákona č.
106/99Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12) Město Přeštice neodpovídá za zveřejněné příspěvky diskutujících.

Tento kodex byl schválen radou města Přeštice v rámci schválení Pravidel RM č. 1/2018
usnesením RM č. 3/2018 ze dne 8.1.2018 a následně předložen zastupitelstvu města na
vědomí.
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