Slovo ředitele
V rámci zjednodušení komunikace s magistrátem má elektronická pošta novou adresu jmeno.prijmeni@praha.eu.

Rád bych vás touto cestou seznámil se dvěma novinkami, které jistě oceníte.
1) Na webových stránkách praha.eu v sekci Volené orgány – Zastupitelstvo hl. m. Prahy jsou opět
průběžně zveřejňovány záznamy z jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy.
Jak asi víte, Úřad na ochranu osobních údajů nám doporučil zvážení publikování audiovizuálních záznamů
z jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy v podobě na jakou jste byli zvyklí. Uvedené doporučení vyznělo
v podstatě tak, že bychom tyto videozáznamy z archivu zpřístupňovat vůbec neměli. Magistrát hlavního
města Prahy se však rozhodl hledat cestu k tomu, aby záznamy byly široké veřejnosti nadále dostupné a přitom abychom vyhověli
požadavkům zákona.

Po technických a organizačních opatřeních přijatých v této souvislosti, jako např. nastavení kamer a podepisování příslušných
souhlasů účastníky jednání, jsme byli s kratší prodlevou schopni zveřejnit první videozáznam z jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy,
které se konalo 24. listopadu loňského roku. Ještě v kratším termínu byl zveřejněn záznam z jednání ze dne 15. prosince s tím, že
v této praxi budeme pokračovat. V současné době se vracíme ke všem dosud nezveřejněným videozáznamů z uskutečněných jednání
Zastupitelstva hl. m. Prahy v tomto volebním období, které je skutečně nutno z pohledu ochrany osobních údajů poněkud vizuálně
upravit, ale pouze tak, aby byla zachována maximální informační hodnota záznamů pro širokou veřejnost, tzn. že, zvuková stopa
záznamů bude mít plnou vypovídací hodnotu průběhu jednání. Vše by mělo být zveřejněno v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku.
Činíme tak proto, že veřejnou kontrolu práce volených orgánů, ale i úřadu, který má při přípravě materiálů pro jednání těchto orgánů
nezastupitelnou úlohu, považujeme za velmi důležitou.
Dalším krokem v rámci rozšiřování veřejné informovanosti bude zveřejňování zápisů z jednání Rady hlavního města Prahy, a to již od
poloviny ledna 2012. Toto bude pro veřejnost zajímavé především z pohledu komplexního přehledu o projednaných materiálech, ale i
o hlasování u konkrétních tisků, resp. usnesení Rady.
2) V rámci zjednodušení komunikace s Magistrátem hlavního města Prahy má magistrátní elektronická pošta novou adresu
jmeno.prijmeni@praha.eu.
Už dříve došlo ke sloučení původní webové stránky úřadu s portálem Praha.eu. Na adrese www.praha.eu tak naleznete veškeré
důležité informace jak z činnosti a chodu úřadu, tak ze života v hlavním městě Praze.
V současné době pokračujeme v úspěšně nastavené optimalizaci a měníme emailovou koncovku. V praxi to znamená, že na webových
stránkách, magistrátních dokumentech i zadávacích protokolech, už elektronické adresy najdete v novém formátu.
Koncovka @cityofprague.cz, na kterou jste byli doposud zvyklí, avšak nebyla ani příliš jednoduchá, a ani v českém tvaru, zůstává sice
v platnosti, ale veškerý elektronický styk se automaticky přesměruje na @praha.eu. Pro Magistrát hlavního města Prahy tato změna
neznamená žádné náklady navíc, oficiální dokumenty i vizitky s původní adresou se nejdříve vyčerpají a pak se připraví nové s
koncovkou @praha.eu.
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