Příloha č. 1 k pravidlům RM č. 1/2018

SPRÁVA MODULU „DISKUSNÍ FÓRUM“
webových stránek města Přeštice

I.

Režim diskuse

Město Přeštice umožňuje na svých www stránkách registrovanou diskusi.
a) Registrovaná diskuse – přístup do modulu diskusní fórum k zápisu příspěvku je
umožněn jen registrovaným uživatelům. Zájemce se registruje prostřednictvím
registračního formuláře pro získání přístupu aktivního přispěvatele v rámci diskusního
fóra na webu města.
b) Přístup ke čtení příspěvků zveřejněných v diskusi je veřejný.

II. Diskusní témata

1. V rámci celého modulu „Diskusní fórum“, může být otevřeno několik diskusních témat.
2. Pravomoc rozhodnout o otevření diskusního tématu a době jeho otevření mají:
- starosta města
- rada města
- zastupitelstvo města
3. Každý je oprávněn podávat návrhy na otevření diskusních témat orgánům uvedeným
v bodu 2.
4. Vždy bude otevřeno minimálně jedno diskusní téma - všeobecná diskuse. Ostatní diskusní
témata budou vyhlašována podle potřeby města.
5. Žádost o otevření nového diskusního tématu může být podána písemně nebo elektronicky,
přičemž musí vždy obsahovat:
a)
Návrh názvu diskusního tématu
b)
Zdůvodnění účelu
c)
Návrh doby otevření diskuse
d)
Návrh na určení moderátora diskuse
e)
Návrh úvodního slova – jen v případě odborného diskusního tématu
f)
Návrh termínu předložení závěrečné zprávy o vyhodnocení poznatků
z diskuse – jen v případě odborného diskusního tématu.

III. Správce diskusního fóra
1. Správce diskusního fóra je jmenován radou města.
2. Je povinen sledovat pravidelně průběh diskusí, dodávat v případě potřeby do diskuse
informace, případně vyzývat příslušné členy volených orgánů i zaměstnance města ke
zveřejnění odpovědí na otázky položené v diskusích.
3. Dává pokyn administrátorovi webových stránek k odstranění diskusního příspěvku, který
porušuje „Kodex diskutujícího“.

4. Vyřizuje stížnosti diskutujících na obsah i formu diskusních témat a diskusních příspěvků,
na činnost administrátora nebo moderátorů diskuse.

IV. Moderátor diskuse
1.
2.
3.

4.
5.

Pro každé otevřené diskusní téma může být určen moderátor diskuse.
Pro všeobecnou diskusi ve volném režimu plní roli moderátora diskuse správce
diskusního fóra.
Moderátory pro ostatní diskusní témata určuje na dobu otevření diskuse ten orgán, který o
otevření diskusního tématu rozhodl. Pro každé diskusní téma může být určen jiný
moderátor.
Moderátor sleduje průběh diskuse, zodpovídá otázky v ní položené, reaguje na názory
diskutujících, případně vyzývá kompetentní pracovníky města k vyjádření.
V případě potřeby upozorní správce diskusního fóra na porušení „Kodexu diskutujícího“.

V. Administrátor webových stránek
Otevírá a uzavírá diskusní téma podle rozhodnutí orgánů uvedených v části II.,bodu 2.

VI. Registrace diskutéra
1. Registrace má za cíl ztotožněním osoby diskutujícího eliminovat anonymní příspěvky a
tím zajistit maximální možnou kultivovanost projevu.
2. Každý diskutující bere na sebe osobní zodpovědnost za svůj projev – logický i věcný, za
způsob komunikace i za pravopis. Moderátor ani správce diskusního fóra do příspěvků
nijak nezasahují.
3. Způsob registrace:
a) Ten, kdo má zájem zaregistrovat se do diskuse na www stránkách, poskytne o sobě
základní údaje - viz formulář na webu, aby mohlo dojít k jeho následnému ztotožnění
administrátorem. Pokud žadatel o registraci neposkytne o sobě všechny údaje potřebné
ke ztotožnění, administrátor registraci diskutujícího /diskutéra neaktivuje, ale vyzve
e-mailem žadatele o doplnění údajů s upozorněním na to, že bez doplnění údajů
nemůže být registrace aktivována. Administrátor provádí telefonicky ztotožnění
osoby, která se zaregistrovala do diskuse, nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí
žádosti o registraci. Ztotožnění provádí pomocí kontrolních otázek. Následně
administrátor provede registraci v prostředí webových stránek města.
b) Do diskuse vstupují i vedoucí pracovníci a členové orgánů, organizačních složek
a organizací města. Pokud budou vstupovat do diskuse z titulu své funkce, musí se
přihlásit registrovaným přístupem. Za jejich jménem bude pak zveřejněna i jejich
funkce.
VII. Ukončení registrace
1. Registraci je možné ukončit na žádost registrovaného diskutujícího. Žádost vyřizuje
administrátor do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti o ukončení registrace. Registraci
ukončí administrátor do 3 pracovních dnů po telefonickém ověření žádosti.

2. Registraci je možné ukončit i z důvodu opakovaného porušení „Kodexu diskutujícího“.
Správce má povinnost upozornit starostu na opakované porušování „Kodexu
diskutujícího“ a navrhnout v takovém případě zrušení registrace. Po rozhodnutí starosty
administrátor registraci osoby, která opakovaně porušuje „Kodex diskutujícího“, do 3
pracovních dnů zruší.
3. Po zrušení registrace zašle administrátor diskutujícímu elektronicky informaci o provedení
tohoto úkonu, s uvedením data a důvodu ukončení registrace.

IX. Odstranění diskusního příspěvku
1. Diskusní příspěvky porušující „Kodex diskutujícího“ mohou být odstraněny za
následujících podmínek:
a) O odstranění příspěvku, který je v rozporu s „Kodexem diskutujícího“, rozhoduje
správce diskusního fóra z vlastního podnětu nebo na žádost moderátora odborné
diskuse. Administrátor na místo odstraněného příspěvku zveřejní poznámku:
„Příspěvek byl odstraněn z důvodu porušení „Kodexu diskutujícího“.
b) O odstranění příspěvků vede administrátor diskusního fóra evidenci s uvedením
důvodu, data a času odstranění příspěvku a kopií textu.
c) Spamy zaslané do diskuse (zejména reklamy) odstraňuje administrátor webu bez
nutnosti vyžádat si k tomuto úkonu souhlas.
d) Moderátoři odborných diskusních témat mají povinnost upozornit správce diskusního
fóra na příspěvky, které jsou v rozporu s „Kodexem diskutujícího“,
a administrátora webu na spamy. Povinnost vzájemného upozornění platí i pro správce
diskusního fóra a administrátora webu.
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