Optimalizační opatření k ŽU Pořízení silničního vozidla
„Vznik uživatelského modulu při registru silničních vozidel“

Nastínění problému
I za situace, kdy má občan již dnes například aktivovaný čip v občanském průkazu, případně
využívá jiné způsoby spojené s elektronickou identifikací (např. prostředek Jméno, heslo,
SMS), tak v případě registrace či převodu vozidla, nebo žádosti o novou registrační značku
z důvodu ztráty či odcizení musí zpravidla osobně na úřad v úřední době.

Návrh řešení
Nejen v souvislosti s převody vozidel online (k tomuto podrobně viz optimalizační opatření
č. 002), ale také v souvislosti s žádostmi o registrační značky z důvodu ztráty a odcizení či
v souvislosti žádostmi o registrační značky na přání, lze uvažovat o vytvoření modulu pro
klienty VS, kteří využívají prostředky elektronické identifikace. Jednalo by se o vytvoření
prostředí v rámci registru silničních vozidel, kde by autentizovaný uživatel (klient VS) mohl
vyplňovat žádosti, tyto se mu v rámci systému také předvyplní údaji, které o něm již stát má.
Zároveň by zde mohl volit způsoby doručení osvědčení o registraci vozidla (za předpokladu
elektronizace velkého technického průkazu, k tomuto viz OO 035) a registračních značek
(poštou, osobní vyzvednutí, atd.) i způsoby platby za tyto služby. Pro platby by poté bylo
možné využít například platební bránu implementovanou v prostředí Portálu občana, kde by
zároveň mohla být nabízena dlaždice pro přístup k modulu při registru silničních vozidel.

Související optimalizační opatření
002_OO_Změna vlastníka silničního vozidla V1
003_OO_Změna vlastníka silničního vozidla V2
035_OO_Úplná elektronizace TP
033_OO_Odstranění údaje o trvalém pobytu z ORV
034_OO_Změna ORV na čipovou kartu
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Využitelnost stávající infrastruktury a nástrojů eGovernmentu
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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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