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U příležitosti Svatomartinské konference ÚOHS spouštíme naživo zkušební verzi portálu pro všechny regulatorní
právníky. Pro činnost tohoto portálu hledáme dobrovolníky na pozice editorů jednotlivých předpisů či jejich částí.
Editorská činnost není nijak placená, ale má mnoho jiných výhod a je vhodná zejména pro zkušené právníky, kteří
zvlášť dobře ovládají některou oblast regulačního práva. Pokud se chcete zapojit, čtěte dál.

Editorství jednotlivých paragrafů
Každý paragraf jednotlivých zákonů na RegLaw může mít „svého“ editora. Editor bude mít u „svých paragrafů“ na
starosti:
●
●
●

průběžné sledování diskusí a jejich moderování
systematickou tvorbu komentářů
mentorování redaktorů při tvorbě „systémového obsahu“ – vkládání křížových odkazů a judikátů

Editorem se může stát kterýkoliv registrovaný uživatel, který redakční radě odkryje svou identitu a souhlasí s tím, že bude
dodržovat podmínky editorské činnosti.
Editor může (stejně jako ostatní uživatelé) vystupovat pod aliasem, pokud chce. Byla by to ale škoda, protože editorská činnost je
velmi záslužná a přínosná a editoři by měli právem za svou činnost sklízet slávu a uznání.
Editor může (na rozdíl od ostatních uživatelů):
●
●
●
●

upravovat i systémový obsah, jako např. související paragrafy
dodatečně upravovat texty, které dříve sám napsal (přitom však musí respektovat určitá pravidla)
editorsky zasahovat do všech komentářů a diskusí u „svých paragrafů“ (při dodržení určitých pravidel)
dodatečně upravovat všechny své příspěvky (při dodržení určitých pravidel) a to i mimo „své“ paragrafy

Editor nesmí:
●

●

„vykrádat“ obsah dříve publikovaný na tomto portále či jinde; pokud některý přispěvatel sám vytváří systematický a přehledný
komentář, nemůže editor (byť i tvůrčím zpracováním takového obsahu) vytvářet obsah pod svým jménem v situacích, kdy by
takové zpracování považoval původní autor za nekorektní
v případě, že na některou otázku panují v odborné veřejnosti rozporné názory, nesmí editor zneužívat editorských práv
k upřednostnění určitého názoru či vytváření dojmu, že některý názor převládá; to mu však nebrání, aby v diskusi či komentáři
vyjadřoval svůj názor.

Editorovo jméno (či alias) bude po celou dobu, kdy bude editorem, uvedeno u “jeho” paragrafů. U textů, které vytvořil, bude
uvedeno stále, i když již nebude editorem.
Pokud máte zájem se stát editorem některých paragrafů, napište nám na redakce@ reglaw.cz o které paragrafy máte zájem a
Vaše kontakty (email a telefon), abychom se Vám mohli ozvat a domluvit další podrobnosti.
V případě „převisu poptávky“ u některých paragrafů rozhodne o tom, kdo bude editorem, redakční rada.
Michal Petr
(předseda redakční rady)
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