Optimalizační opatření k ŽU Narození dítěte
„Komunikace ÚP a ČSSZ ve věci možnosti volby výše rodičovského
příspěvku přes eGSB“
Nastínění problému
Pro možnost volby výše rodičovského příspěvku je nutné doložit z České správy sociálního
zabezpečení doklad o době pobírání Peněžité pomoci v mateřství (PPM) a doklad o denním
vyměřovacím základu. Pokud se jedná o matku, která byla zaměstnána, sehrává se tato
informace elektronicky. Nicméně žadatel o rodičovský příspěvek musí vědět přesné datum
ukončení pobírání Peněžité pomoci v mateřství, aby tuto informaci mohli pracovníci Úřadu
práce vyhledat. Pokud tuto informaci nemá, pracovník tuto informaci nemůže získat, a tak po
žadateli musí doklady požadovat.

Návrh řešení
Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení budou napojeny na eGSB a informace si
budou efektivněji předávat. Požadavky na informace budou podle osob a ne podle data
ukončení PPM. Tím dojde k zefektivnění předávání informací a tato funkce (sehrávání
informací mezi ÚP a ČSSZ) bude moci být zavedena i pro ostatní žadatele, nejen pro matky,
které byly zaměstnány.
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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

ANO/NE
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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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