10. 3. 2020

Konference Portálu občana
a podepsání memoranda s VZP
Portál občana, součást Portálu veřejné správy, je bránou k elektronickým službám
státu. K Portálu občana se může občan přihlásit pomocí datové schránky, elektronického občanského průkaz či NIA portálu. Díky Portálu mají občané možnost
vyřídit spoustu záležitostí pohodlně z domova a bez čekání.
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Příklady služeb:
• Potvrzení o studiu
• Výpis bodového hodnocení řidiče
a informace z registru řidičů
• Podání daňového přiznání
• Živnostenské oprávnění
• Potvrzení bezdlužnosti
• Informace z katastru nemovitostí
• Přístup k e-Receptu
• Informace o pracovní neschopnosti
• Přehled o důchodovém pojištění

• Notifikace konce platnosti řidičského
průkazu
• Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
a Rejstříku trestů
• Přístup k Portálům občana jednotlivých
měst a obcí – k dnešnímu dni je zapojeno
14 měst (Pelhřimov, Chotěboř, Říčany,
Telč, Znojmo, Příbram, Lysá nad Labem,
Bílovice nad Svitavou, Veselí nad Moravou,
Mnichovo Hradiště, Bruntál, Holešov), z toho
2 statutární (Hradec Králové, Prostějov)
• Přístup k elektronickým portálům
krajů – k dnešnímu dni spolupracuje
Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočina

O jaké služby je největší zájem?
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Jak je Portál občana uzpůsoben na míru občanům?
•
•
•
•
•

Systémové notifikace (údaje v základních registrech, konec řidičského průkazu)
Vlastní nastavení notifikací (události přidané do kalendáře)
Přepnutí do anglické jazykové verze
Jednoduchý formulář pro technickou podporu
Komunikační asistent připravený reagovat na nejčastější dotazy uživatelů

Zavedení jakých funkcí se plánuje na rok 2020?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Založení datové schránky z rozhraní Portálu občana
Podávání žádostí o vybrané výpisy bez nutnosti mít datovou schránku
Vyhledávání formulářů spolupracujících institucí
Mobilní aplikace Portálu občana
Využívání platebních bran veřejné správy
Notifikační SMS – rozšíření na další služby
Přihlášení mobilním klíčem skrze NIA
Přístup k portálům nově připojených obcí, měst, krajů a orgánů státní správy
Prostřednictvím intenzivnější spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy přístup
ke vznikajícímu Portálu Pražana
• Přístup k údajům Generálního ředitelství cel ČR
• Přístup k údajům institucí ze sektoru pojišťovnictví

Přístup k jakým informacím umožní
nově uzavřená spolupráce s VZP?
•
•
•
•
•
•

Příslušnost pojištěnce ke zdravotní pojišťovně
Kategorie pojištěnce, pokud za něj hradí veřejné zdravotní pojištění stát
Informace o ošetřujícím lékaři a údaje o kapitačních platbách
Informace o bezdlužnosti pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění
Registrace osob ženského pohlaví ke konkrétnímu gynekologovi
Do budoucna propojení s aplikací Moje VZP

