
Pravidla pro administraci webu a správu sociálních sítí  

městské části Praha-Dolní Chabry 

 

Článek 1 – Úvodní ustanovení 

1. Pravidla upravují zejména způsob a formu administrace webu a správy sociálních sítí městské 

části Praha-Dolní Chabry, jmenování a odvolávání administrátorů a správců, jejich kompetence 

a pracovní náplň.  

2. Sociálními sítěmi jsou pro tato pravidla myšleny především Facebook, Mobilní Rozhlas a další 

obdobné informační kanály, které městská část využívá nebo v budoucnu bude využívat 

k informování občanů. 

3. Pravidla se vztahují také na web a sociální sítě přidruženého Kulturního centra Chaberský dvůr. 

4. Při administraci webu a správě sociálních sítí je třeba dbát na platné zákony České republiky. 

 

Článek 2 – administrátor webu 

1. Administrátor webu se řídí těmito pravidly. 

2. Administrátor webu je jmenován a odvoláván radou městské části  

3. Administrátor webu zajišťuje náplň rubriky aktuality a kalendář na stránkách www.dchabry.cz, 

ke kterým má přístup, případně obsahové doplnění dalších sekcí webu dle potřeby a dohody se 

zadavatelem. 

4. Administrátor webu pracuje samostatně a v rámci zveřejňování aktualit a událostí v kalendáři 

spolupracuje se zaměstnanci ÚMČ, členy komisí rady městské části, případně dalšími spolky, 

kluby a organizacemi na území MČ, jejich události jsou v kalendáři zveřejňovány. 

5. Rozhodnutí o zveřejnění aktuality je v kompetenci administrátora webu na základě čl. 5. dále 

těchto pravidel. 

6. V případě pochybností nechá administrátor webu rozhodnutí o zveřejnění aktuality na radě 

městské části, k němuž se v podobě písemného souhlasného stanoviska musí vyjádřit většina 

radních (stačí v elektronické podobě e-mailem). 

7. Administrátor dohlíží na dodržování zákonů a plnění pravidel v souvislosti s výkonem 

administrace webu.  

 

Článek 3 – Správce sociálních sítí 

1. Správce sociálních sítí se řídí těmito pravidly. 

2. Správce sociálních sítí je jmenován a odvoláván radou městské části na základě smluvního vztahu 

a počet správců není omezen. 

3. Správce sociálních sítí zajišťuje jejich náplň sociálních sítí dle potřeby a dohody se zadavatelem 

a k tomuto je mu umožněn dostatečný administrační přístup k těmto sítím. 

http://www.dchabry.cz/


4. Správce sociálních sítí pracuje samostatně a v rámci zveřejňování příspěvků na sociálních sítích 

spolupracuje se zaměstnanci ÚMČ, členy komisí rady městské části, případně dalšími spolky, 

kluby a organizacemi na území MČ, jejich události jsou v kalendáři zveřejňovány. 

5. V případě pochybností nechá správce sociálních sítí rozhodnutí o zveřejnění příspěvku na radě 

městské části, k němuž se v podobě písemného souhlasného stanoviska musí vyjádřit většina 

radních (stačí v elektronické podobě e-mailem). 

6. Propagace příspěvků na sociálních sítích pro zajištění většího dosahu příspěvků je umožněna na 

základě smluvního vztahu. 

7. Správce sociálních sítí dohlíží na dodržování zákonů a plnění pravidel v souvislosti s výkonem 

správy sociálních sítí.  

8. Správce sociálních sítí si vyhrazuje právo v případě porušování pravidel slušného chování a 

českých zákonů ke smazání a skrývání takto závadného komentáře a při opakovaném porušování 

k zablokování dotyčného profilu. Stejně tak může činit při nedržení se diskutujících tématu 

příspěvku. 

 

Článek 4 – Starosta, radní a zastupitelé 

1. Starosta, radní a zastupitelé mohou žádat o zveřejnění nepolitických příspěvků vztahujících se 

k dění v městské části pouze za schválení těchto příspěvků radou městské části.   

2. Radní schvalují příspěvky dle odst. 3 písemným souhlasným stanoviskem většiny členů rady 

městské části (stačí v elektronické podobě e-mailem). 

 

Článek 5 – Obsahová struktura 

1. Na webu a sociálních sítích městské části jsou zpravidla zveřejňovány:  

a. informace o ÚMČ a související s výkonem veřejné správy, které jsou v hmotné či 

elektronické podobě zveřejňovány na úřední desce a webu, přičemž k jejich zveřejnění 

vyplývá povinnost ze správního řádu a dalších předpisů, 

b. informace o místní samosprávě a veřejném dění v městské části, slovo starosty 

z Chaberského zpravodaje na webu MČ, servisní informace o fungování ÚMČ, 

informace o svozech odpadů, 

c. informace související s opatřeními v rámci mimořádných a krizových událostí, 

d. zprávy o projektech na území městské části, informace o společenských, kulturních a 

sportovních událostech, pozvánky na ně apod. 

2. Z důvodu vyváženosti nejsou na webu a sociálních sítích městské části zveřejňovány politicky 

angažované příspěvky volených zástupců městské části ani jiných osob, pokud se nejedná o 

příspěvky dle odst. 1. 

3. Na webu ani sociálních sítích není přípustné zveřejňovat spam ani jakékoliv příspěvky evidentně 

komerčních aktivit. Stejně tak není přípustná ani propagace politických uskupení. 

 



Článek 6 – Účinnost 

1. Pravidla pro administraci webu a sociálních sítí městské části byla schválena radou městské části 

na jejím zasedání dne …………………. 

2. Pravidla pro administraci webu a sociálních sítí městské části nabývají účinnosti okamžikem 

jejich schválení. 

 

 

starostka    1. místostarosta 

 

 


