Optimalizační opatření k ŽU Narození dítěte
„Univerzální potvrzení o studiu“
Nastínění problému
Potvrzení o studiu potřebují studenti pro různé účely. Doklad slouží soukromoprávním
subjektům – potvrzení zaměstnavateli nebo dopravci. Dále potřebují potvrzení o studiu
k žádosti o služby Úřadu práce nebo o služby České správy sociálního zabezpečení. Tyto
dvě instituce mají svůj vlastní tiskopis a na jiném tiskopise potvrzení o studiu neuznávají,
protože nemají jistotu, že škola vyplní všechny údaje, které potřebují. Potvrzení o studiu tedy
musí být vydáváno výhradně papírovou formou.

Návrh řešení
Na Portál občana by byl nasazen formulář pro potvrzení o studiu, který by splňoval
požadavky Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení, aby nedocházelo k tomu,
že potvrzení o studiu, která jsou vyžádána elektronicky, nebudou přijata, protože
neodpovídají standardům zmíněných institucí.

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