Úřad městské části Praha 10
Kancelář starosty – oddělení tiskové
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka: Bc. Vít Novák
V Praze dne: 7. 2. 2018

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Kancelář starosty – oddělení tiskové obdrželo dne
23. 1. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
„Vážení,
v nedávné době mi byl vámi bez udání důvodu zablokován přístup na facebookové stránky Prahy 10.
Na emailovou prosbu (na adresu posta@praha10.cz) o vysvětlení tohoto kroku (mám za to, že jde o
pouhé nedorozumění) jsem dostal odpověď až po několika urgencích, přičemž vysvětlení se omezilo na
jedinou větu, že jsem údajně porušil pravidla diskuze, které jsou na této stránce zveřejněna.
Nejsem vědom, že bych svými komentáři jakkoliv porušil tato pravidla, jakož i pravidla facebooku,
právní předpisy ČR či se nějak provinil a jaké pravidlo jsem porušil. Jelikož váš úřad mi na tento dotaz
ani po několika dalších urgencích nebyl ochoten odpovědět, žádám vás o odpověď touto cestou.
Chtěl bych se ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. dotázat:
1. Kdo spravuje facebookové stránky Praha 10?
2. Jakým způsobem byla stanovena a schválena pravidla pro diskuzi na facebookové stránce Prahy
10?(např. odkaz na hlasování zastupitelstva)
3. Jakým způsobem je diskutující upozorněn, že tato pravidla porušuje, jak dlouho musí i přes
upozornění pravidla porušovat (popř. kolikrát, než je přistoupeno k nějakému opatření, například
zamezení přístupu?
4. Jakým způsobem je o takovém opatření diskutující zpraven?
5. Jaká je možnost odvolání proti zablokování?
6. Jak dlouho zablokování trvá?
7. Kterými diskuzními příspěvky jsem porušil pravidla a jak? (datum a čas komentáře, odkaz na status,
pod kterým komentář byl, plné znění komentáře, číslo pravidla, které daný komentář porušilo,
vysvětlení, v čem spočívalo porušení).“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
písemně na adresu Vašeho trvalého pobytu ve formě textu tohoto přípisu.

Odpovědi na Vaše otázky v jednotlivých bodech:
1. Tiskové oddělení MČ Praha 10 a tiskový mluvčí MČ Praha 10.
2. Pravidla byla stanovena a schválena tiskovým oddělením. Diskuzní kodex vznikl na základě
dlouhodobé předchozí zkušenosti s komunikací na sociálních sítích a zaveden byl v zájmu dodržení
zákonných norem týkajících se obsahu internetových diskuzí a v zájmu zamezení případného
nezákonného či jinak závadného chování. Pravidla byla sestavena podle již existujících diskuzních
kodexů jiných městských částí a v některých pasážích doplněna.
3. Diskutující upozorněn být nemusí, záleží na uvážení administrátorů a závažnosti porušení etického
kodexu, který vyplývá z psaných pravidel zveřejněných na Facebookovém profilu Prahy 10 (záložka
Impresum).
4. Nijakým.
5. Není.
6. Záleží na uvážení administrátorů a závažnosti porušení etického kodexu.
7. Povinnost archivovat jakékoli příspěvky, včetně těch, které odporují pravidlům obsažených
v etickém kodexu, nevyplývá z žádného právního předpisu. Povinný subjekt Vámi požadovanou
informaci nedohledal. Z výše uvedeného důvodu Vám sdělujeme, že je Vámi požadovaná
informace z bodu 7. Vaší žádosti informací neexistující. Z toho důvodu bylo vydáno Rozhodnutí o
odmítnutí části žádosti, a to z důvodu obsaženého v ustanovení § 2 odst. 4 InfZ, které souběžně
zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Bc. Vít Novák
tiskový mluvčí
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