Optimalizační opatření k ŽU Narození dítěte
„Automatické nahlášení dítěte na pojišťovnu“
Nastínění problému
Narození dítěte jsou rodiče povinní do 8 dnů po narození nahlásit zdravotní pojišťovně matky.
Ve velkém množství případů musí prokázat narození dítěte rodným listem dítěte, zde ale
nastává disonance lhůt, protože matriky mají na vystavení rodného listu 30 dní. I když jsou
matriky velmi ochotné a snaží se vystavit rodný list dítěte co nejdříve, aby nenastal problém
při nahlašování na pojišťovnu. Matriky však mají také informační povinnost nahlašovat
narozené děti Všeobecné zdravotní pojišťovně, dochází tak k dvojímu nahlašování jak ze
strany úřadů, tak ze strany rodičů. Dle § 10 odst. 6 Zákona č. 48/97 Sb. vyplývá, že v daném
případě je povinnost definována v první řadě pro zákonného zástupce, až teprve jako druhý
zdroj je uveden obecní úřad (OU), který vede matriku a „hlásí narození Centrálnímu registru
pojištěnců“.

Návrh řešení
Aby nedocházelo ke dvojímu nahlašování, je třeba pozměnit zákon č. 48/97 Sb. a obrátit
povinnost hlášení v první řadě pro obecní úřad, který vede matriku. Matrika zadá údaje do
AISEO. Z AISEO se propíší údaje do Centrálního registru pojištěnců. Propíší se také
příbuzenské vztahy, na základě kterých bude moci přiřadit dítě (nový pojištěnec) k pojišťovně
matky. Je vhodné zvážit zkrácení intervalu aktualizace Centrálního registru pojištěnců, která v
současnosti probíhá jednou měsíčně pro příchozí data (z matrik) a jednou měsíčně pro
odchozí data (ke komerčním zdravotním pojišťovnám). Povinnost rodičů nahlásit dítě zdravotní
pojišťovně by pak byla až v případě nesrovnalostí nebo speciálních případů.
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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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