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Disclaimer

• Tato prezentace vznikla jako kompilát 

znalostí ze seminářů v Jihlavě, Hradci 

Králové a Mikulově, na které se podíleli 

zástupci MVČR, Monet+ a NAKIT 

• Všechny informace jsou pouze 

informativního charakteru a mohou se do 

konečné realizace změnit 



Národní identitní prostor ČR



Zákonné zmocnění:  zákon č.250/2017 Sb.

§2  Prokázání totožnosti s využitím elektronické 
identifikace:
„Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti
prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s 
využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím 
kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen 
„kvalifikovaný systém“).“
Přechodné ustanovení, §27 odst.2):  2 roky, + do 6 měsíců 
vyrozumět správce NIA – tj. SZR

Zmocnění



• 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 tzv. úroveň důvěry: 
nízkou, střední či vysokou, případně se řídí 
vnitrostátním právním předpisem (např. ISDS)

Elektronická identifikace - POJMY

Pojmologie el. Identifikace



3. Národní bod               
pro identifikaci               

a autentizaci 
(NIA)

Propojený 
datový fond

základní 
registry

eGSB

2. Poskytovatelé identity

•NIA ID
•komerční 
certifikát

•eOP
•ISDS

•Atd.

1. Poskytovatelé služeb

Portál ČSSZ
Kraj Vysočina 

eHealth
SUKL 

eRecepty

Mezinárodní GW 
eIDAS

Aktéři NIP



Jak se stát SeP

• Nezbytné náležitosti
– SeP musí mít Datovou schránku typu 10-16 (OVM, 

OVM-notář, OVM-exekutor…) možná výjimka u SPUÚ

– Zřizuje oprávněná osoba z pohledu přístupu k DS, tj. 
typu „S“

– Stav DS je ve stavu „1“

• Samo registrace přes portál NB
– Přihlášení DS

– Konfigurace
• Název

• Popis

• Logo

• URL adresy (obecná, zabezpečená část, po odhlášení, pro 
příjem tokenu, popř. pro certifikát)



Stav realizace NIA, prostředky, zahraničí

• NIA realizována na testovacím i produkčním rozhraní 
v režii SZR, za kvalitní podpory NAKIT

• Testujeme s dalšími subjekty - zájemci o roli IdP -
(banky, telco operátor, 2 CA a další společnosti)

• Produkční prostředí poskytnuto SÚKL pro náhled     
na lékové konto (vysoké desetitisíce receptů denně)

• Testujeme současně mezinárodní GTW, propojení       
s ostatními státy EU: DE, IT, SK, ES, a brzy další



Kvalifikované prostředky pro prokazování 

el. Identity (státní)

• Od 1.7.2018 elektronický občanský průkaz s 
čipem a identifikační funkcí

• Od 1.7.2018 prostředek „Jméno, heslo, SMS kód“

• Identitní kmen datových schránek zatím není 
možné použít jako poskytovatele identity



Portál občana



Funkcionality PO

• Autentizace

• Rozcestník na okolní systémy

• Zobrazení online informací

• Klient IS DS

• Příprava formulářů

• Uživatelský kalendář

• Zabezpečené uživatelské úložiště



PO z pohledu dat (uživatele)

Uživatel

Perzistentní data

Tranzientní data

Portál občana

· IS ZR
· eGSB
· NB

· Dokumenty
· Datové zprávy (IS DS)
· Události v kalendáři
· Data formulářů



Spolupráce přes backend

• Komunikace na základě AIFO (PO)

• PPDF

– IS ZR (ROB, ROS, ORG, Kompozitní služby)

– eGSB

• PO je z pohledu eGSB čtenářem

• PO má připravenou funkcionalitu na vytěžení z dat 

PPDF

• Znalosti a vzor napojení



Národní bod

Uživatel

AISeGSB

Zaručená identita BSI -> AIFO (PO) AIFO(PO) -> AIFO(AIS)

AIFO(AIS) -> AIFO(PO)

Portál občana



Příklad 1: Portál Občana





Příklad 2: ePreskripce SÚKL



Příklad 3: ePortál ČSSZ



služby ePortálu ČSSZ od 1.7.2018

Název služby, tříděno dle četnosti využití
Četnost za 

2017 (ISDS)

Informativní výpočet starobního důchodu 16 072

Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění 13 549

Náhled na inventuru pohledávek OSVČ za předchozí rok 10 883

Přehled dob důchodového pojištění 4 953

Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění 4 573

Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění 4 275

Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob (žádost) 3 982

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále vůči zaměstnavateli 3 723

Náhled na ELDP od roku 2004 2 986

Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění 2 419

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ 2 010

Informace o výši a druhu pobíraného důchodu 1 859

Informace o pojistných vztazích zaměstnance 1 790

Informace o dočasné pracovní neschopnosti 1 029

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů (žádost) 984

Informace o stavu pohledávek na pojistném a penále vůči zaměstnavateli - FO 572

Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu (žádost) 206

Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění (žádost) 167

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (žádost) 59

celkem 76 091



Příklad 4: NKM pro eHealth



Elektronické funkce nové eOP



Nová verze eOP: prostředek pro 

elektronizaci občana vůči státní 

správě
• Reakce na Nařízení Evropského parlamentu a rady č.910/2014 

(eIDAS)
– Elektronická identifikace a služby vytvářející důvěru

• ČR dává občanům prostředek pro elektronickou identifikaci a 
uložení (+použití) certifikátů pro elektronický podpis

• Novela Zákona o občanských průkazech, č.328/1999 Sb.
– Účinnost od 1.7.2018

• Zákon o elektronické identifikaci, č.250/2017 Sb.

• Nová verze eOP bude v sobě sdružovat:
– Prostředek elektronickou identifikaci s úrovní záruky „vysoká“

(=nejvyšší)

– Kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů

• SZR je (ze zákona) správcem národního bodu pro elektronickou 
identifikaci
– Kvalifikovaný systém elektronické identifikace



Nové funkce eOP (podle 

zákona)

Prostředek elektronickou identifikaci s úrovní záruky 
„vysoká“

• Bezpečné přihlašování na webové stránky

• Uznávané napříč státy EU

• Nejvyšší míra důvěry  čerpání citlivých služeb

Kvalifikovaný prostředek pro vytváření 
elektronických podpisů

• Kvalifikované certifikáty uznávané v rámci EU

• (možnost uložení i dalších certifikátů)

• Nejvyšší úroveň důvěry



Aplikace v čipu nového OP

Systémový 
applet

Identifikační 
aplikace

Aplikace 
elektronického 
podepisování



Aplikace v čipu nového eOP

• Výdej a distribuce eOP

• (bez praktického použití občanem)

Systémový applet

• Identifikace občana na internetu

Identifikační aplikace

• Práce s certifikáty (a klíči)

• Elektronické podepisování

• Přihlašování certifikátem apod…

Aplikace elektronického podepisování



Systémový applet

• Podpora vydávání OP občanům

• Využívá se na úřadech Obcí s rozšířenou 

působností

• Technologické využití, kontrola funkčnosti čipů

• Podpora evidencí OP

• Bez aplikačního využití občanem

• Pracovníci podpory se s funkcí systémového 

appletu nesetkají



Identifikační aplikace

• Nově zavedená funkce

• Identifikace (přihlašování) na internetu

• Předpokládá se, že bude nejvíce využívanou funkcí eOP
– (pokud stát připraví pro občany užitečné služby na internetu)

• V čipu je uložen identifikační certifikát občana
– Z výroby, nelze měnit

• Typický scénář:
– Uživatel se chce identifikovat vůči internetovým stránkám

– Spustí proces identifikace z webových stránek

– Připojí čtečku

– Vloží do čtečky eOP

– Zadá hodnotu IOK (schválení operace)

– Čip eOP zajistí identifikaci (přihlášení) na webové stránky

– Webové stránky po přihlášení vědí, kdo s nimi komunikuje



Aplikace elektronického 

podepisování
• Vylepšení dosavadní funkce

• Uložení elektronických certifikátů v čipu
– Ke každému certifikátu je v čipu kryptografický klíč

• Možnost využívat certifikáty v aplikacích třetích stran
– Elektronické podepisování

– Přihlašování (certifikátem), např. přes webový prohlížeč

• Podpora získání certifikátu do čipu eOP

• Do čipu lze ukládat různé certifikáty
– Ve správě uživatele

– Při předání držiteli nejsou uloženy žádné certifikáty

• Typický scénář:
– Aplikace (např. Adobe Reader) chce podepsat dokument

– Aplikace zavolá kryptografickou funkci operačního systému

– Operační systém osloví ovladač karty (=eOP), vyzve ke vložení čtečky a 
karty

– Uživatel zadá PIN (schválení podpisu)

– Čip karty podepíše dokument (klíčem, uloženým v čipu)

– Podepsaný dokument nese informaci o autorovi (schvalovateli)



PINové objekty občana

DOK

IOK PUK PIN

QPIN

BOK
???



PINové objekty

Zkratka Název Aplikace eOP Délka Poč. 
pokusů

DOK Deblokační osobní kód Identifikace 4-10 10x

IOK Identifikační osobní kód Identifikace 4-10 3x

PUK PIN Unblocking Key El.podpis 8-15 5x

PIN Personal Identification Number El.podpis 5-15 3x

QPIN PIN pro práci s kvalifikovanými 
certifikáty

El.podpis 5-15 3x

BOK Bezpečnostní osobní kód není spojen s 
eOP

4-10 3x



Účel a hierarchie PINových

objektů

DOK

IOK

Identifikační 
funkce

PUK

PIN QPIN

El.podpis / 
práce s 

certifikáty

Odblokuje
Nastaví 
(jen 1x) Nastaví / odblokuje

Schvaluje Schvaluje Schvaluje



Nastavení / odblokování 

PINových objektů

Zkratka Prvotní 
nastavení

Autorizace 
nastavení

Odblokování Autorizace 
odblokování

DOK Na ORP (spolu s 
IOK)

Systém správy 
eOP

Na ORP (spolu s IOK) Systém 
správy eOP

IOK Na ORP (spolu s 
DOK)

Systém správy 
eOP

Na ORP (spolu s 
DOK), resp. doma

Systém 
správy eOP, 
resp. DOK

PUK Doma
(pouze 1x)

IOK NELZE N/A

PIN Doma PUK Doma PUK

QPIN Doma PUK Doma PUK



Porovnání předchozí 

a nové verze eOP

Systémový 
applet

Identifikační 
aplikace

Aplikace 
elektronického 
podepisování

Systémový 
applet

Aplikace 
elektronického 
podepisování

Stávající verze eOP: Nová verze eOP (od 1.7.2018):

Hlavní změny:
• Přibyla el.identifikace
• Jiné PINové objekty



Ztotožnění FO ve zdravotnictví



Problematika SPUÚ - Zákon 

111/2009 Sb.

• Soukromoprávním uživatelem údajů se rozumí 
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, 
která není orgánem veřejné moci a je podle jiného 
právního předpisu oprávněna využívat údaje ze 
základního registru nebo z agendového informačního 
systému

• Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v 
základním registru výhradně prostřednictvím 
agendového informačního systému stanoveného 
jiným právním předpisem, který zakládá oprávnění 
soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů 
vedených v základním registru.

https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-spuu

https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-spuu




Ztotožnění vzdálené

Portál napojený na systém NIA a příjem 
identifikačních dat včetně BSI 

• Problém: Budou stačit ostatní údaje ke 
spárování v současných strukturách systémů?

• Problém: jak přeložit BSI na jiný identifikátor?

• Možnost: Vytvořit v NIA možnost posílání 
volitelného údaje RČ (ČP)

• Možnost: Vytvořit překladové služby u AIS 
některého OVM



Ztotožnění prezenční



• Beze změny

• Předložení průkazu totožnosti a vedení 

nezbytně nutných údajů v systému



Ztotožnění historického 

datového kmene



• Problém: Chybí komunikační mechanismy 
na aktualizaci údajů vedených o FO

• Problém: Bez centrálního systému (AIS) 
provozovaného OVM není možnost pro 
SPUÚ přístup do ZR

• Možnost: Zapsat poskytovatele zdravotních 
služeb (dle IČO) do RPP a v rámci systémů 
přistupovat do ZR



Závěr a shrnutí 

• Národní identitní prostor 

– Zákon 250/2017, NIA, SeP, IdP, SAML, eIDAS

• Elektronický občanský průkaz 

– Nová identifikační funkce 

• Portál občana 

– Federace portálu VS a služby k řešení životních 
událostí 

• Ztotožnění fyzické osoby

– referenční údaje PPDF, využití EGON služeb ISZR 
za pomoci OVM



Děkuji Vám za pozornost

Prostor pro Vaše dotazy

Ing. Tomáš Šedivec

Vrchní ministerský rada                                                                   

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu

Ministerstvo Vnitra ČR

Náměstí hrdinů 1634, Praha

Tel.: + 420 974 816 638

Mob.: +420 735 193 090

E-mail: tomas.sedivec@mvcr.cz 


