Optimalizační opatření k ŽU Úmrtí
„Identifikační čísla uren“
Nastínění problému
V případě nálezu bezprizorní urny se zpopelněnými ostatky zemřelého, není možné dopátrat,
o koho se jedná a komu urna patří. Neexistuje databáze uren, kde by byly vedeny tyto údaje:
identifikační čísla uren, jméno a příjmení zemřelého, datum narození a datum úmrtí.

Návrh řešení
Zřízení databáze pod Ministerstvem pro místní rozvoj, kde budou výše zmíněné údaje. Je
třeba určit hlubší účel této databáze, aby bylo možno zřídit přístupy do databáze subjektům,
které tyto informace potřebují. Př. Policie ČR, pozůstalí, Matriky, pohřební služby,
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Kontakty
Mgr. Ing. Veronika Zápotocká
odbor eGovernmentu
Ministerstvo vnitra, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
veronika.zapotocka@mvcr.cz
tel: 974 815 129

Přílohy

Využitelnost stávající infrastruktury a nástrojů eGovernmentu
NÁSTROJ
Portál občana
Datové schránky
NIA
Občanský průkaz s čipem
Jméno, heslo, SMS

ANO/NE
ne
ne
ne
ne
ne

Financováno z projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy ("PMA 3"),
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225

ROB (AISEO, CIS)
ROS
RÚIAN
RPP
eGSB
Elektronický podpis
Czech POINT

ano
ne
ne
ano
ano
ne
ne

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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