Optimalizační opatření k ŽU Pořízení silničního vozidla
„Odstranění údaje o trvalém pobytu z osvědčení o registraci vozidla“

Nastínění problému
§ 21, odst. 1, písm. c) vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel definuje jako povinné osobní
údaje fyzických osob v osvědčení o registraci vozidla jméno, příjmení a adresu místa pobytu.
Problematický je právě údaj o místě pobytu, protože ve chvíli, kdy majitel či provozovatel
vozidla změní adresu trvalého pobytu, musí si nechat přepsat údaje v technickém průkazu
i v osvědčení o registraci vozidla (ORV). Toto však občané často opomíjejí nebo změnu
záměrně neprovedou, neboť to stojí čas a peníze.

Návrh řešení
Optimalizace se odvolává na Směrnici komise 2003/127/ES ze dne 23. prosince 2003, kterou
se mění směrnice rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel, Příloha I, Část
I osvědčení o registraci vozidla, II. 5, písmeno C, kde jsou jako povinné osobní údaje fyzických
osob uvedené: příjmení nebo obchodní firma, (popřípadě) další jméno (jména), nebo iniciála
(iniciály); adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu, za určitých podmínek pak
také informace, zda jde o majitele vozidla. V případě, že by došlo k úpravě legislativy, byl by
jako povinný údaj záznam trvalého pobytu majitele v čase koupě silničního vozidla, což by
znamenalo, že při změně trvalého pobytu není občan povinen měnit ORV.

Související optimalizační opatření
001_OO_Odstranění či omezení osobních údajů ve velkém technickém průkazu
035_OO_Úplná elektronizace technického průkazu
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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
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NE
NE
NE
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NE
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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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