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Elektronický občanský průkaz

● Zaveden v roce 2012

● Dlouhou dobu omezen jen na uložení podpisového certifikátu a
klíče

● Novela zákona o občanských průkazech platná od 1.1.2016

(§ 3 odstavec 7) Do kontaktního elektronického čipu lze zapsat kryptografické 
klíče spolu s certifikátem sloužícím k autentizaci držitele občanského průkazu 
vůči informačním systémům, vydaným akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb, (dále jen „autentizační certifikát“) odpovídajícím těmto 
klíčům. K zápisu kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu je oprávněn 

pouze držitel občanského průkazu.
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Elektronický občanský průkaz

● Aktuální novela - sněmovní tisk 928 

● Včera podepsaná prezidentem
● Účinnost 12 měsíců po uvedení ve sbírce zákonů  

● Změny (1/2)

● Nový čip – certifikované QSCD pro možnost uložení kvalifikovaného 
certifikátu podle eIDAS

– Kvalifikovaný certifikát tam v první fázi nebude, možnost uložit si 
vlastní podpisový certifikát zůstává



Elektronický občanský průkaz

● Změny (2/2)

● Od „výrobce“ tam bude autentizační certifikát s platností podle délky 
platnosti průkazu

– Možnost obnovit PUK
● Bude postupně vydáván bezplatně všem podle expirace platnosti 

aktuálního průkazu
● Držitelé průkazu s čipem by měli mít možnost vyměnit ho i dříve



Zákon o elektronické identifikaci

● Schválen Poslaneckou sněmovnou 9.6.2017, do 30 dnů by měl 
projít Senátem

● Účinnost od 1.8.2018

● Klíčovou komponentou je Národní bod Identifikace a Autorizace 
(NIA) - propojuje poskytovatele služeb a poskytovatele identit

● Jeho součástí je uzel pro přeshraniční autentizaci (eIDAS 
Node) - testuje se ve spolupráci s CZ.NIC v rámci projektu 
CZ.PEPS



Zákon o elektronické identifikaci

● Technická implementace již nějakou dobu probíhá ve spolupráci 
MVCR, SZR a NAKIT

● Usnesením vlády 833/2016 z 21.9.2016 o zřízení testovacího 
prostředí pro NIA a eOP

● Probíhá testování s vybranými poskytovateli služeb
● Probíhá testování napojení na CZ.PEPS
● Postup pro zapojení na https://www.eidentita.cz/  



Zákon o elektronické identifikaci

NIA



Zákon o elektronické identifikaci

● Kdo bude na straně poskytovatelů služeb?

§ 2 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“).



Nařízení eIDAS v oblasti eID

● Členský stát má povinnost uznávat oznámené prostředky 
elektronické identifikace ostatních členských států pro veřejné 
služby, které v tomto státě vyžadují prostředek identifikace s 
úrovní záruky značnou nebo vysokou

● Účinnost od 29.9.2018

● První členský stát, který inicioval proces oznámení, bylo 
20.2.2017 Německo



Datové schránky

● Spuštění projektu mojeID datovka pozastaveno

● Aplikační rozhraní ISDS neumožňuje implementovat plnohodnotnou 
kopii existujícího webového rozhraní (např. konfigurace uživatelů)

● Webové rozhraní ISDS bude napojené na NIA takže přihlašování 
přes mojeID bude možné automaticky



Datové schránky

● Validace přes datovou schránku

● Online metoda pro fyzické osoby vyžadující pouze přihlašovací údaje 
ISDS u schránky kterou tato osoba vlastní

● Prvotní analýza validace uvažovala o využití Autentizační služby => 
nutnost registrace mojeID jako informačního systému veřejné správy

● Připravovaná implementace využívá Odesílací bránu a speciální 
vlastnost OVM datových schránek umožňující zjištění informací o 
odesílateli datové zprávy



Akademická federace eduID

● Brána eduID-mojeID - 2015

● Rozhraní, které překládalo SAML 2.0 do OpenID 2.0
● Poskytovatel služby u mojeID byla brána => problematické řešení 

rozšířeného přístupu
● Poskytovatelé si museli explicitně v konfiguraci bránu nastavit

● Implementace eduID požadavků v mojeID - 2016

● Možnost přímého napojení na mojeID přes SAML
● Poskytovatelé si stále museli mojeID nastavit



Akademická federace eduID

● Plné členství mojeID v eduID od 19.6.2017

● U zhruba 224 entit zapojených do eduID v roli poskytovatele služeb 
se mojeID objeví v nabídce poskytovatelů identit automaticky

● Přímé připojení umožňuje uzavřít smlouvu o rozšířeném přístupu
– Řešíme možnost zjednodušeného zavedení rozšířeného přístupu 

alespoň pro vybrané akademické poskytovatele služeb



Ostatní doménové registry

● Dánská doména .DK

● Zavádění povinného ověření údajů držitele domény prostřednictvím 
dánského systému identifikace NemID

● Holanská doména .NL

● Správce domény SIDN se propojil s poskytovatelem autentizačních 
služeb Connectis se záměrem získat know-how v této oblasti

● Zatím nezveřejnili konkrétní projekty, které by těžili z tohoto spojení 



Ostatní doménové registry

● Německá doména .DE

● Připravují projekt nazvaný DomainID
● Identifikátor identity je doména
● Registr jen jako autentizační služba (OpenID Connect) pro tuto 

doménu/identitu
● Osobní údaje by měl předat registrátor
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