Memorandum o spolupráci
v oblasti způsobu řešení Portálu občana České republiky a využívání
elektronických služeb Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Smluvní strany:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Sídlo: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 – Vinohrady
IČO: 41197518
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Kabátkem, ředitelem
(dále jen „VZP“)
a
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
Zastoupeno: Janem Hamáčkem, 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra
(dále jen „MV ČR“)
(VZP a MV ČR jsou dále v textu společně též označováni jako „Strany“ nebo jednotlivě též
„Strana“.)

PREAMBULE
VZP a MV ČR
(A) MAJÍCE NA ZŘETELI, že MV ČR zahájilo provoz Portálu občana (transakční části
Portálu veřejné správy) a začalo poskytovat transakční služby občanům České republiky
prostřednictvím výše uvedeného portálu,
(B)

MAJÍCE TÉŽ NA ZŘETELI připravenost VZP poskytovat klientům nové služby
prostřednictvím Portálu občana,

(C)

PŘI VĚDOMÍ SKUTEČNOSTI, že se jedná o naplňování cílů „Strategického rámce
rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“ a koncepcí
a implementačních plánů „Strategie koordinované a komplexní digitalizace České
republiky 2018+“,

s přihlédnutím k zákonu č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých
zákonů,
uzavírají toto Memorandum o spolupráci v oblasti způsobu řešení Portálu občana
a využívání elektronických služeb VZP (dále jen „Memorandum“).

Článek I
Cíl Memoranda
Cílem Memoranda je umožnit pomocí vlastního řešení VZP rozšíření počtu služeb na Portálu
občana a tím i zvýšení počtu přístupů občanů elektronickou formou, a to v co nejkratším
možném termínu, a současně umožnit bezproblémovou implementaci v souladu se zákonem
o právu na digitální služby.

Článek II
Prohlášení stran
MV ČR bude spolupracovat s VZP na projektu zpřístupnění informací a služeb VZP zejména
aktivní součinností v technických i organizačních záležitostech projektu, případně nutných
úpravách Portálu občana či jiných komponent v gesci MV, zajištěním osobní účasti
na projektu VZP a testování:
1. Informace o příslušnosti pojištěnce ke zdravotní pojišťovně.
2. Informace o kategorii pojištěnce v případě platby zdravotního pojistného státem.
3. Informace o registraci k poskytovateli zdravotních služeb pro konkrétního pojištěnce
(praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, stomatolog, gynekolog).
4. Informace o bezdlužnosti pro pojištěnce VZP.
5. Identifikace a autentifikace přihlášené osoby pomocí služeb kvalifikovaných systémů
elektronické identifikace pro poskytnutí údajů.

Článek III
Závěrečná ujednání
1. Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Memoranda oběma
Stranami.
2. Toto memorandum se sjednává na dobu neurčitou.
3. Memorandum je vyhotoveno ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) obdrží VZP
a 1 (jeden) MV ČR.

V Praze dne

V Praze dne

Za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR

Za Českou republiku – Ministerstvo vnitra

Ing. Zdeněk Kabátek

Jan Hamáček

