Automatické služby Městského úřadu Chropyně
V rámci projektu Moderní Městský úřad Chropyně chystáme v příštím roce plnou elektronizaci
některých služeb, abychom využili možností moderních technologií pro zjednodušení výkonu
samosprávy.
Význam a způsob elektronizace můžeme demonstrovat na příkladu poplatku za svoz odpadů.
Město má na starosti realizaci svozu a za tuto službu občané platí stanovený poplatek. Aby jim
mohl být poplatek vyměřen, je doteď nutné vyplnit formulář a podat ho na úřadě. Tak jako
některé zboží lze koupit v internetovém obchodě, tak chceme, aby tato administrativní
povinnost šla realizovat pomocí internetu.
Můžete tak danou povinnost realizovat, kdy se Vám to bude hodit, a to nejen v úředních
hodinách. Služba bude dostupná 24 hodin po 7 dní v týdnu a to odkudkoliv. Nemusíte se
vzdálit ze svého domova. Stačí jen počítač nebo mobil s připojením na internet a prohlížeč.
Tato administrativní povinnost je vázána na konkrétní osobu. Proto u podání potřebujeme
bezpečně vědět, kdo je podávající osoba. U tištěného formuláře uvedete svoje osobní údaje,
jako jsou jméno, příjmení, další identifikační data a správnost údajů stvrdíte podpisem.
V elektronické formě je to jednodušší. Stačí využít elektronickou identitu
(https://www.eidentita.cz/Home/Citizen), která je klíčem k elektronickým službám.
Důležitá je skutečnost, že k elektronickým službám nemusíte mít žádné další přihlašovací
údaje. Tvůrcům systému elektronické identity totiž bylo jasné, že pokud by si občan musel
pamatovat tisíce údajů do různých portálů, tak by jejich užitečnost klesla prakticky na nulu.
Proto funguje centrální služba, která Vaši identitu s Vaším výslovným souhlasem předá.
V souvislosti s tím se objevila prostá myšlenka, jaký způsob identifikace se používá nejvíce?
Odpověď je snadná – téměř každý z nás má dnes internetové bankovnictví.
Údaje, kterými se tedy přihlašujeme k bankovním službám se můžeme přihlásit i ke službám
poskytovaným státem nebo postupně zaváděné elektronizaci služeb samospráv, tedy měst a
obcí.
Banka pomocí těchto údajů autorizuje Vaše platby, tak proč by nemělo jít potvrdit identitu
občana pomocí této autority? Banka, která Vaši identitu zná, nám potvrdí, že jste to opravdu
Vy. Díky tomu můžeme formulář údaji vyplnit za Vás a víme, že platba jde od Vás, podobně
jako při nákupu přes internet.

Každého samozřejmě v této souvislosti napadne otázka, zda někdo tyto přihlašovací údaje
nemůže zneužít. Odpověď na ni je jednoduchá – nemůže. Protože základní princip bezpečnosti
Vašich údajů spočívá v tom, že banka nepředává Vaše přihlašovací data, ale jen potvrdí, že Vy
jste Vy. Banka data nikomu neposkytuje ani neprodává. Pouze potvrdí vaši identitu, a to vždy
na základě vašeho souhlasu a iniciativy. Předá pouze ta samá data, která vyplňujete ve
formuláři. Přístup k Vašemu účtu tak neopustí bezpečné prostředí mezi Vámi a Vaší bankou.
Jestli Vás to zaujalo, můžete odpovědi na různé otázky, které Vás jistě napadly, najít na webu
bankovní identity https://bankovni-identita.cz/nejcastejsi-dotazy/.
– Ing. Jiří Rosecký, tajemník –

