Optimalizační opatření k ŽU Stěhování
„Odstranění údaje o místě trvalého pobytu na občanském průkazu“

Nastínění problému
V důsledku změny místa trvalého pobytu je v současnosti zapotřebí požádat také o nový
občanský průkaz, který údaj o místu trvalého pobytu zahrnuje. Občan tak musí v některých
případech (například hlásí-li se k pobytu v obci I. či II. typu) obejít více úřadů ve více lokalitách,
protože obce I. a II. typu tento doklad nevydávají. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na
OP tak pro občany zjednoduší, a také urychlí, řešení životní události. Zároveň je, s ohledem
na nutnost výměny OP v případě změny místa trvalého pobytu, vždy nutné vyrobit nový OP.
V případě odstranění místa trvalého pobytu z dokladu tak pravděpodobně dojde ke snížení
nákladů na výrobu nových dokladů.
V souvislosti s odstraněním údaje o místu trvalého pobytu z OP se v minulosti diskutovalo
o nutnosti zachování tohoto údaje ve vztahu k osobám, které jsou vedeny trvalým pobytem na
úřadech, přičemž tento údaj je v současnosti na OP viditelný. Pokud by bylo nutné toto
zachovat, pak lze uvažovat o zachování údaje o trvalém pobytu na OP právě a pouze pro
osoby s trvalým pobytem na úřední adrese. Obecně však máme za to, že toto není nutné a lze
údaj o trvalém pobytu odstranit analogicky k pasům či řidičským průkazům.

Návrh řešení
Legislativní změny upravující odstranění údaje o místě trvalého pobytu z občanského průkazu
včetně úpravy vzorů OP.

Související optimalizační opatření
026_OO_Ohlášení změny místa trvalého pobytu prostřednictvím Portálu občana
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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
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
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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