Optimalizační opatření k ŽU Pořízení silničního vozidla
„Změna osvědčení o registraci vozidla na čipovou kartu“
Nastínění problému
V současní době legislativa (vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, Část 4) zakotvuje
existenci dvou registračních dokladů silničního vozidla. Jedná se o technický průkaz vozidla
(§20) a osvědčení o registraci vozidla (§21). Oba doklady dnes existují ve fyzické podobě a
oba doklady je zároveň potřebné předložit při přepisu vozidla na nového vlastníka nebo
provozovatele. Problémem může také být množství a povaha osobních údajů, které obsahuje
technický průkaz, konkrétně třeba trvalý pobyt nebo rodné číslo majitele nebo provozovatele
vozidla, a to také vzhledem k ochraně osobních údajů. V současnosti jsou tyto údaje viditelné
i pro následující majitele nebo provozovatele vozidla.

Návrh řešení
Optimalizační opatření 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, konkrétně
na čl. 3, odst. 1 1999/37/ES, kde se uvádí: „Členské státy vydávají osvědčení o registraci na
vozidla podléhající registraci podle jejich vnitrostátních právních předpisů. Osvědčení sestává
buď z jediné části podle přílohy I, nebo ze dvou částí podle příloh I a II.“ Je tedy možné
vytvoření pouze jednoho fyzického dokladu, a to i ve formě čipové karty,1 který by byl
analogický k dnešnímu osvědčení o registraci vozidla (ORV) za dodržení požadovaných údajů
ze strany citovaných směrnic. Část I by tedy byla fyzická, zatímco informace části II je možné
uchovávat pouze v elektronické podobě, nejlépe pak v podobě elektronického technického
průkazu (eTP, k tomuto viz optimalizační opatření č. 035).
Nový doklad by měl podobnou formu jako v současnosti občanské nebo řidičské průkazy,
byl by uživatelský přívětivější a neobsahoval by údaje o předchozích majitelích vozidla, které
by uchovával pouze eTP. Karta by byla čitelná pro celou EU. Zároveň by dle znění směrnice
nebylo již nutné vytvářet novou kartu v případě změny místa trvalého pobytu majitele vozidla,
protože tato směrnice vyžaduje údaj adresa v členském státě registrace ke dni vydání dokladu,
nikoli adresa místa trvalého pobytu.

Související optimalizační opatření
001_OO_Odstranění či omezení osobních údajů ve velkém technickém průkazu
002_OO_Změna vlastníka silničního vozidla _V1
033_OO_Odstranění místa trvalého pobytu z ORV
035_OO_Úplná elektronizace technického průkazu

Vzhledem k narůstajícímu zavádění elektronické a telematické výbavy ve vozidlech je třeba
přizpůsobit přílohy směrnice 1999/37/ES vědeckému a technickému pokroku, aby členské státy mohly
vystavovat místo listinných dokladů registrační doklady vozidel v podobě čipové karty s
mikroprocesorem. 2003/127/ES, zdůvodnění, odst. 2., s. 710.
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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
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
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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