Optimalizační opatření k ŽU Pořízení silničního vozidla
„Zrušení povinnosti předkládání dokladu o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla_V2“

Nastínění problému
Při přepisu nebo zápisu vozidla do registru vozidel je třeba doložit originál zelené karty, která
je vázána na úhradu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení). Není
možné, aby občan přinesl kopii této zelené karty či ukázal v mobilním či jiném zařízení
elektronické potvrzení. Někteří občané však pojištění online sjednávají a musí tak čekat na
doručení originálu zelené karty, což čekání na možnost přepisu/zápisu prodlužuje. Zároveň to
ještě více komplikuje koordinaci přepisu mezi kupujícím a prodávajícím.

Návrh řešení
Variantou je také zcela zrušit povinnost předkládání zelené karty. Ani dnes úředník není
schopen skutečně potvrdit pojištění vozidla. Dle rozhovorů s úředníky lze předpokládat i jejich
zájem o takové řešení.

Související optimalizační opatření
004_OO_Zrušení povinnosti předkládání dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla_V1
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Využitelnost stávající infrastruktury a nástrojů eGovernmentu
NÁSTROJ
Portál občana
Datové schránky
NIA
Občanský průkaz s čipem
Jméno, heslo, SMS
ROB (AISEO, CIS)
ROS
RÚIAN
RPP
eGSB
Elektronický podpis
Czech POINT
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Možnosti podpory od MV ČR
Tým PMA 3 fungující pod odborem eGovernmentu na Ministerstvu vnitra vytváří nejen návrhy
optimalizačních opatření, ale také pomáhá s analýzou služeb či informačních systémů
a poskytuje konzultace ve vztahu k nástrojům eGovernmentu. Tedy, obrací se na nás gestoři
ve věci participace na elektronizaci vybraných služeb či výstavbě nových informačních
systémů. Jsme připraveni zapojit se do dalších projektů.
Konkrétně umíme pomoci s aplikací výzkumných metod i s analýzami pro vás klíčových
služeb, systémů či jiných oblastí, dále pak s designem služeb i s definováním funkcionalit
informačních systémů. Máme znalosti ve vztahu k nástrojům eGovernmentu. Můžeme vám
poskytnout informace týkající se mimo jiné elektronické identifikace a elektronických
občanských průkazů, Portálu občana či informačních systémů jako je registr práv
a povinností. Nejen ve všech těchto oblastech nás můžete oslovit. Rádi také zodpovíme
všechny případné dotazy.
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