Pravidla diskuse na
novinyprostor.cz
Cílem diskusí na těchto stránkách je poskytnout prostor, kde se lidé mohou
setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy.
Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že
člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je
dodržovat.
V opačném případě si moderátoři vyhrazují právo bez předchozího upozornění
skrývat nevhodné příspěvky z diskusí na novinyprostor.cz tak, že budou viditelné
jen pro jejich autora a jeho přátele na Facebooku. Případně, při opakovaném
porušování pravidel, mohou moderátoři zablokovat zobrazování všech příspěvků
daného autora v diskusích na novinyprostor.cz .
Základní principy jsou tři: dodržování zákonů, zákaz zneužívání tohoto prostoru
ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost.
Buďme partnerem do diskuse
Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali
diskusí k výhrůžkám, obtěžování, nevnucovali své názory ostatním.
Příspěvky podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem, skupinám
obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i
příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány.
Redakce novinyprostor.cz si vyhrazuje právo mazat podle vlastního uvážení texty
hrubě urážlivé, agresívní, nadávky a zjevné provokace.
Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem či falešnou identitou. (Redakce
kromě toho upozorňuje na Pravidla pro autenticitu na Faceboooku, kde se mimo
jiné píše: „Společnost Facebook nepodporuje falešné profily pro celebrity,
domácí zvířata, myšlenky či neživé předměty.“)
Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím
samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou
stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost
(např. psaní textů velkými písmeny).

Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty či soukromé firmy
(pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy.
Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a
co už je záměrná propagace, vyhrazují si moderátoři právo toto posuzovat ad
hoc.
V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.
Dodržujme zákony
Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem,
které platí v zemi, kde žije. Zvláště chceme upozornit na možný konflikt se
zákonem v případě publikování materiálů odkazujících na dětskou pornografii,
porušujících autorská práva, propagujících nelegální drogy. Moderátoři si
vyhrazují právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona.
Materiály zveřejněné na stránkách novinyprostor.cz z jsou chráněny autorským
zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele. Pokud je
chcete použít, kontaktujte nás, prosím, na našich internetových stránkách.
Buďme zodpovědní
Portál novinyprostor.cz nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků.
Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex,
napište nám, prosím.
Při posuzovaní informací uveřejněných v diskusních fórech mějte na paměti, že
není v silách novinyprostor.cz ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich
důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky.
Obsah některých internetových stránek, na které diskutující odkazují, může být
nevhodný pro děti. Doporučujeme rodičům, aby sledovali, kam se jejich děti na
internetu připojují.
Pro novinyprostor.cz zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru
sme.sk nebo aktualne.cz

