
Pravidla diskuze 

  
Příspěvky uveřejněné v diskuzi vyjadřují názory čtenářů, občanů. Městská část Praha 
20 nenese odpovědnost za obsah diskusních příspěvků. Vyhrazuje si ale právo 
mazat příspěvky obsahující rasistické, vulgární či jinak nevhodné projevy, příspěvky 
obsahující osobní útočení, různé spekulace, bez zjevných důkazů o jejich pravdivosti 
a příspěvky obsahující skrytou reklamu. 
  
Zapojit se do diskuzí na diskuzním fóru MČ Praha 20, lze pouze po registraci 
uživatele do systému. 
  
U publikovaných příspěvků zobrazujeme celé jméno a příjmení autora, nebo 
uživatelské jméno, které si  zvolil diskutující při registraci.  
  
Poskytnuté osobní údaje slouží pouze pro registraci a nebudou předána třetí straně. Ochrana osobních 
údajů je zabezpečena v souladu se zákonem. 

  
Jak se do systému registrovat? Co je korespondenční registrace? 

  
Registraci vyplněním registračního formuláře můžete provést zde : 
http://www.pocernice.cz/wp/wp-signup.php 
 
  

Pravidla diskusního fóra 

  
1)     Zveřejněny nebudou příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony 

ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází 
2)     Do diskusního fóra rozhodně nepatří urážky, pomluvy či vyhrožování 
3)     Na stránkách se také nebude tolerovat podněcování nenávisti k jednotlivcům 

nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové, 
náboženské nebo politické příslušnosti. 

4)     Smazány budou příspěvky vulgární nebo obscénní. 
5)     Zakázáno je rovněž zneužívání diskuze k šíření reklamy a spamu, jakož 

i uveřejňování odkazů na stránky s nelegálním obsahem. 
6)     Povoleno není ani opakované vkládání stejných příspěvků, tedy tzv. 

tapetování. 
7)     Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, a proto je zakázáno 

zveřejňovat osobní a citlivé údaje o jiných osobách např. adresy a telefonní 
čísla. 

8)     Zakázáno je rovněž vydávání se za jinou osobu. 
9)     Diskuze primárně neslouží k chatování. Soukromé diskuse patří na jiné 

servery a budou mazány. 
10) Proto uživatelé, kteří budou pravidla porušovat, musejí počítat s tím, že jim 

může být přístup do diskusního fóra na neomezenou dobu zablokován. 
11) Vedení městské části není povinno, reagovat na každý příspěvek v diskusním 

foru. 
12) Městská část Praha 20 si zároveň vyhrazuje právo prostřednictvím 

moderátora zasahovat do obsahu diskuze a příspěvky porušující tato pravidla 
odstraňovat. 

  
 

http://www.pocernice.cz/wp/wp-signup.php

