
Moderační politika na účtech na sociálních sítích Kanceláře 
Evropského parlamentu v ČR 
 
Děkujeme za sledování našeho účtu. Na obsah, kterým zde přispívají uživatelé, uplatňujeme 
moderační politiku. Samozřejmě vítáme zastoupení všech politických směrů na našem účtu, 
vždyť právě to odráží  samotnou povahu Evropského parlamentu, který je o názorové 
rozmanitosti.  
 
Při publikaci obsahu na našem účtu prosím mějte na paměti následující jednoduchá pravidla: 
 

 Chceme, aby naše stránka byla místem pro diskuzi, které se může pohodlně účastnit 
každý bez ohledu na národnost či politické přesvědčení. Není proto možné, abychom 
přehlíželi a tolerovali komentáře, které jsou samy o sobě útočné nebo napadají ostatní 
uživatele. Vyhněte se tu prosím jak obscénním výrokům, tak jakýmkoli jiným formám 
urážlivých sdělení a berte ohled na ostatní. 

 Dodržujte hodnoty a principy, které všichni sdílíme a uznáváme. Uplatňujeme nulovou 
toleranci k rasismu, xenofobii, podněcování násilí, diskriminaci na základě 
náboženského vyznání či etnického původu, pohlaví, věku, jazyka či k nevhodným a 
provokativním příspěvkům. Projevy, které jsou pomlouvačné, nezákonné nebo 
porušují autorská práva, jsou také proti našim pravidlům. Všechny komentáře tohoto 
typu budeme skrývat nebo mazat a může dojít i na zákaz přístupu do diskuze 
uživatelům, kteří ustavičně sdílejí urážlivé příspěvky, stejně jako lidem, kteří používají 
falešné profily.  

 Z úcty k obětem a veteránům druhé světové války a k obětem komunistického režimu 
budeme také skrývat nebo mazat obsah odkazující na zločince a zločinné události 
z těchto historických období.  

 Žádáme vás, abyste sdíleli obsah, který se týká tématu diskuze, a prosíme, abyste se 
zdrželi zveřejňování reklam (na vaše firmy, blogy či stránky). To platí i pro politické 
kampaně. Vyhrazujeme si právo skrýt nebo odstranit veškeré spamy a jakékoli 
příspěvky, které se netýkají tématu.  
  

Na vaše otázky se snažíme odpovídat co nejdříve, nemůžeme však zaručit odpovědi na 
všechny dotazy a komentáře.  
 
Doufáme, že na této stránce budou nadále probíhat aktivní, přátelské a civilizované 
konverzace podobné těm, jaké jsme dosud téměř vždy měli možnost pozorovat. Pevně 
věříme, že budete chápat a respektovat zmiňované pokyny.  
 
Tým Kanceláře Evropského parlamentu v České republice 
 
 


