Optimalizační opatření k ŽU Stěhování
„Automatické generování Potvrzení o změně trvalého pobytu a jeho tisk“

Nastínění problému
Po přihlášení k trvalému pobytu je občanovi spolu s odstřihnutím rohu občanského průkazu
vystaven tiskopis Potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Tento tiskopis má vlastní číslo,
díky kterému je tiskopis jedinečný a je vyplňován úředníky ručně. Úředník vypisuje tyto údaje:
Příjmení, Jméno, Rodné číslo, Předchozí adresa místa trvalého pobytu, Nová adresa místa
trvalého pobytu, Datum změny, Datum vydání a Podpis a razítko vydávajícího. Všechny tyto
údaje může úředník zpracovat přímo v počítači, je tedy zbytečně časově náročné vypisovat
údaje ručně.

Návrh řešení
Tiskopis Potvrzení o změně místa trvalého pobytu by měl být generován v počítači
a následně vytištěn, aby úředník nemusel nic vypisovat ručně. Poté, co úředník předá občanovi
k podpisu Přihlašovací lístek k pobytu, který vytiskne, program mu nabídne automatické
pokračování na tisk Potvrzení o změně trvalého pobytu, do kterého se údaje už jen překlopí
z Přihlašovacího lístku. Úředník by Potvrzení pouze vytiskl, podepsal, doplnil
o razítko příslušného úřadu a předal občanovi. Tento postup může zjednodušit, zpřehlednit
(ve vztahu k ručnímu vyplňování) a urychlit administrativní činnost.
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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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