
PRAVIDLA DISKUSE PROSTŘENO! 

 

1. Do diskuse mohou přispívat pouze uživatelé registrovaní na iPrima.cz. Číst její obsah mohou 

všichni návštěvníci webu.  

2. Uživatel svou účastí v diskusi akceptuje níže uvedená Pravidla diskuse Prostřeno! a bude se 

jimi řídit. 

3. Příspěvky zveřejněné v diskusi vyjadřují názor diskutujících osob a TV Prima za jejich obsah 

neodpovídá. 

4. TV Prima je oprávněna příspěvky porušující tato pravidla neprodleně a bez upozornění mazat 

a diskutujícímu, který takový příspěvek zveřejní, dle vlastní volby buď zamezit v dalším 

přístupu do diskuse, nebo zrušit bez náhrady jeho registrační účet na iPrima.cz. TV Prima je 

oprávněna blokovat příspěvky z IP adres, ze kterých byl opakovaně zveřejněn příspěvek 

porušující tato Pravidla. 

5. Diskutující dodržuje zákony České republiky a nenabádá ostatní k jejich nedodržování. 

6. Diskutující se chová vůči ostatním diskutujícím s úctou, slušně a s respektem. 

7. Diskutující v příspěvcích nepoužívá vulgarismy, nadávky, výhrůžky ani pomluvy. Obsah 

příspěvků nesmí zasahovat do osobní cti, důstojnosti a dobré pověsti jiných osob. Obsah 

příspěvků nesmí ohrožovat nezletilé osoby nebo jejich zdravý vývoj. 

8. Diskutující nesmí ve svých příspěvcích propagovat nebo podporovat národnostní, rasovou, 

náboženskou, politickou či jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci a násilí vůči jednotlivci či 

skupinám ani podněcovat nenávistné reakce proti nim. 

9. Diskutující nesmí zveřejňovat osobní údaje jiných osob, jako jsou telefonní čísla, adresy 

bydliště, e-mailové adresy apod. 

10. Příspěvky diskutujícího nesmí obsahovat obchodní sdělení a/nebo reklamu (tj. obsahovat 

texty, obrázky nebo odkazy na produkty komerčního charakteru nebo nabídku výrobků a 

služeb diskutujícího nebo jiných osob). 

11. Diskutující nesmí diskusi spamovat či zahlcovat opakovaným vkládáním stejných nebo 

obdobných příspěvků, jakož i příspěvků nepřiměřeně dlouhých (více než 500 znaků včetně 

mezer). 

12. Obsah příspěvku nesmí podněcovat diskusi o tématu nesouvisejícím s obsahem pořadu 

Prostřeno!. 

13. V souladu s odst. 4 má TV Prima právo, prostřednictvím administrátorů diskuse, okamžitě 

smazat příspěvek porušující kterékoliv z výše uvedených pravidel. 

14. Diskuse Prostřeno! a příspěvky v ní jsou Uživatelským obsahem ve smyslu čl. 8 Podmínek pro 

poskytování digitálních služeb FTV Prima, spol. s r.o. 

15. V případě, že má uživatel podezření, že některý diskutující porušil tato Pravidla, prosíme o 

nahlášení této skutečnosti na e-mail prostreno@iprima.cz. Děkujeme. 

16. TV Prima si vyhrazuje právo diskusi Prostřeno! kdykoliv uzavřít. 


