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Teoretický úvod 

Elektronická identifikace, která je tématem mého 
vstupu, je relativně malá, nicméně životně 
důležitá, část elektronizace veřejné správy. 
Následující stránky vám zasadí tuto odbornou 
disciplínu do celkového kontextu eGovernmentu v 
ČR. 



eGovernment – výkon VS 
prostřednictvím el. prostředků 

• Koordinace výkonu VS svěřena kompetenčním 
zákonem č.2/1969 Ministerstvu vnitra ČR 

• eG založen na základních principech 
Digital by default, Data only once, Privacy by design 

• Koordinace eG svěřena dvěma odborům MV 
Odbor Hlavního architekta eGovernmentu 

Odbor eGovernmentu 



odbor Hlavního architekta eG 

• 25 lidí vč.externistů, IT architekti, vývojáři, právníci 
• OHA vytváří a udržuje NAP, který obsahuje 

architektonické modely užití základních sdílených služeb 
jako ZR, DS, CzP, NIA atd. 

• OHA autorem informační koncepce ČR dle zákona 
365/2000 o ISVS, „jak se staví ISVS“ 

• OHA schvaluje výdaje na ICT nad 6M ročně pro celou VS, 
na základě UV 889/2015 a zákona 365/2000, desítky 
projektů měsíčně vč. IROP, kde jsme odborným 
partnerem MMR ČR 
 



Princip Data only once 

Princip říká, že pokud stát již jednou má data o 
občanovi, má je používat v jeho prospěch a nesmí je 
po něm stále dokola vyžadovat při dokládání 
nejrůznějších skutečností 
• k realizaci principu máme tzv. Propojený datový 

fond ČR (Základní registry, eGON service bus) 
• k realizaci potřebujeme portálová řešení, pomocí 

kterých je možné činit agendová podání vzdáleně. 
Portál občana, agendové portály ČSSZ, GFŘ, SUKL… 
 
 



Propojený datový fond 
Základní registry 

    v chodu od roku 2012, bez jediného výpadku 
 září 2012  

• 20 mil. transakcí 

• Připojeno 1 159 AISů 

 září 2017 

• 1,5 miliardy transakcí 

• Připojeno 4992 AISů 
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El. Identifikace - pojmy… 

• pro občany ČR a cizince s trvalým pobytem je 
identita reprezentována záznamem v ROB 

• k jedné identitě může být více ID prostředků, 
pomocí kterých se identita prokazuje 

• prostředky mají dle eIDAS úroveň důvěry: nízkou, 
střední či vysokou a nebo se řídí vnitrostátním 
právním předpisem 



K čemu je el. identita? 

• všechna podání do VS (kromě anonymních) se musí 
činit jménem žadatele (subjektu údajů) 

• pokud je podání činěno vzdáleně, je třeba mít 
spolehlivou vzdálenou el. Identifikaci 

• protože tento úkon se neustále opakuje, je vhodné, 
aby vzdálená identifikace byla univerzální sdílenou 
službou, poskytující spolehlivou autentizaci jako 
subdodávku pro další volající služby 



termíny v kontextu ZoEI 

IdP - „Identity provider“ - kvalifikovaný systém, 
který spravuje kvalifikovaný správce 

NIA - národní bod elektronické identifikace a 
autentizace, ISVS, správce SZR 

SeP – „service provider“ - poskytovatel online 
služby 

 

 



K čemu směřujeme aneb cílový stav 

• Národní identitní prostor bude federace 
poskytovatelů online služeb a poskytovatelů 
identitních služeb. eOP jen jednou z možností IdP 

• Pro fungování musí mít NIP centrální místo, 
kterým je NIA – národní identitní autorita 

• NIA řídí komunikaci při autentizaci, zná 
poskytovatele služeb obou typů (SeP i IdP) 

• Součástí NIA je národní uzel eIDAS pro CZ vs. EU 



Motivace: Co NIA přináší SeP? 
1. subdodávku spolehlivé identitní služby, která je 

provozována na základě zákona 

2. Předávaná data a jejich aktuálnost jsou 
garantována státem 

3. na základě BSI bude možné se u ISZR doptat až 
na AIFO ve své agendě tj. provést zcela 
spolehlivé ztotožnění 

Výsledek: výrazné zjednodušení správy vlastního 
identitního kmene 



Motivace: Co NIA přináší občanovi? 

1. svobodu při výběru identitního prostředku 

2. kontrolu nad přístupem k jeho id. údajům:  

– bude moci zabránit výdeji svých identitních údajů při 
každé identifikaci 

– každou vlastní identifikaci bude vidět na ročním 
výpisu z ROB včetně subjektu, kde byla činěna 
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Obecné principy federace 

Úkolem NIA je vést evidenci kvalifikovaných subjektů a 
oddělovat je od sebe: 

1. SeP neví jaký IdP byl pro autentizaci použit, neví 
identifikátory prostředku ani jiné veličiny. Od NIA 
dostane zpět jen svůj bezvýznamový směrový 
identifikátor BSI a případně údaje, o které si řekl, 
pokud je občan schválí k vydání 

2. IdP neví, pro jakého SeP pracuje tj. pro jakou službu 
provádí identifikaci a autentizaci, poskytne NIA jako 
výstup jen svůj BSI a úroveň záruky 

 



  

Děkuji Vám za pozornost… 

 

  Případné dotazy můžete vznášet kdykoliv  

na oha@mvcr.cz 

 

            Petr Kuchař 
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