Město Chropyně elektronizuje svoje služby
Město Chropyně postupně realizuje projekt pro automatizaci procesů, které souvisí
s nejvyužívanějšími agendami. Jedná se především o procesy spojené s výkonem samosprávy.
Jedním z klíčových funkcí bude možnost pro občana zjistit, zda vůči městu má nějaké
pohledávky a závazky. Dalšími možnostmi bude platba poplatků za svoz odpadu nebo za psa,
kterou bude možno vyřídit bez nutnosti navštívit úřad. Město také rozšíří možnosti způsobů
provedení platby. Součástí budovaného portálu bude také množství dalších služeb a postupně
budou přibývat v elektronizované formě.
Samozřejmě město není ostrovem samo pro sebe a cílem města je propojovat své služby také
s centrálními úřady. Portál občana Chropyně bude propojen s portálem občana celostátním,
který v sobě obsahuje další služby. Jejich seznam je uveden na stránkách ministerstva vnitra.
Se spuštěním Portálu občana počítáme ve druhé polovině letošního roku.
Samotné propojení služeb však v sobě skrývá otázku, zda bude nutné mít několik hesel pro
přístup do portálů. Taková nutnost by dost výrazně oslabovala využitelnost portálů. Proto je
na celostátní úrovni spuštěna identifikační služba, které vás ztotožní, abyste mohli vykonávat
podání na úřad. Je to stejné jako podpis formuláře v papírové podobě. Minule jsme mluvili o
bankovní identitě, ale možností je daleko více. Jedním z nich je použít občanský průkaz
s aktivovaným čipem.
Všechny občanské průkazy vydané po 01.07.2018 obsahují čip. Pokud byl Váš občanský průkaz
vydán před tímto datem, můžete požádat o výměnu na pracovišti osobních dokladů na
jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, tedy Kroměříž.
Každý občanský průkaz, který má čip, se může stát e-Občankou. Pokud ho váš občanský průkaz
neobsahuje, můžete si požádat o výměnu. Za vydání nového průkazu zaplatíte standardních
200 Kč, ale pokud vám končí jeho platnost je vydání zdarma. Pro využívání online služeb
veřejné správy a prokazování totožnosti je však zapotřebí čip tzv. aktivovat. Aktivace se
provede zadáním přístupových kódů na pracovišti osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce
s rozšířenou působností při vyzvednutí občanského průkazu nebo kdykoliv poté, když chcete
začít používat identifikační funkci občanského průkazu. Tyto kódy slouží k ochraně vaší
identity, aby nebyla zneužitelná. Pokud se chcete dozvědět více o přístupových kódech,
pokračujte na https://info.eidentita.cz/eop/OchranneKody.aspx.
Po provedení aktivace pak můžete připojit nejen do našeho portálu, ale i do portálu
celostátního (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), kde můžete elektronicky realizovat
různé služby. Najdete tam například přehled o svých dokladech i údaje z katastru nemovitostí
nebo si lze kdykoliv a zdarma zažádat o výpisy z rejstříku trestů, z bodového konta řidiče,
živnostenského rejstříku, ale také podat daňové přiznání, vyřídit živnostenské oprávnění,
založit datovou schránku nebo se třeba dostat ke svému eReceptu – to vše online z domova.
Náš portál bude s tímto portálem propojen a bude využívat stejné ověření.

Co tedy budete potřebovat, abyste k Portálu občana města Chropyně po jeho spuštění mohli
přistupovat i Vy? Kromě zmiňované e-Občanky je nutné připojení k internetu a dále čtečka
karet. Nové počítače nebo klávesnice ji v sobě už často mají zabudovánu, ale lze ji koupit v
každém obchodě nebo e-shopu s elektronikou, PC technikou nebo podobným zbožím. Pokud
zadáte do vyhledávače heslo „čtečka karet e-Občanka“, pak bude nalezeno množství produktů
odpovídající požadavku. Technické informace jsou také dostupné na adrese
https://info.eidentita.cz/eop/CteckyKaret.aspx. Pokud dáváte přednost práci s mobilem, tak
čtečku karet lze snadno a jednoduše spárovat také s mobilním telefonem, viz
https://info.eidentita.cz/eop/CteckyMobil.aspx.
Pokud máte vše, stačí si už jen zdarma naistalovat připravenou aplikaci na webu elektronické
identity z adresy https://info.eidentita.cz/download/Default.aspx#SoftwareKeStazeni a je to.
Díky své e-Občance pak lze provádět přihlašování do jakéhokoliv elektronického systému
státu. Využití a nabídka služeb je už opravdu široká a bude jistě překvapeni, co vše jde
elektronicky již nyní zrealizovat. Proto nemusíte čekat až na samotné spuštění našeho portálu
občana, ale k elektronickým službám poskytovaných státem můžete začít přistupovat
prakticky okamžitě.
Jaké jsou klíčové výhody používání elektronické komunikace?
• Máte úřad otevřený 24 hodin a 7 dní v týdnu.
• Nemusíte na úřad.
• Nestojíte v žádné frontě.
• Systém platbu připraví za vás a vy jen provedete autorizaci.
• Vyhnete se chybám a opomenutím.
Pojďte elektronizaci naproti.
Ing. Jiří Rosecký, tajemník

