
MojeID přichází!

Podle  průzkumu  společnosti  Markent  z  konce  roku  2009  zapomněla  více  než  třetina  českých 

uživatelů internetu své přihlašovací údaje k některé z on-line služeb. Více než polovina dotázaných 

uvedla, že na internetu používají více než dvě  kombinace přihlašovacího jména a hesla, přičemž 

alespoň jednu již zapomněli. Stále nová a nová uživatelská jména a hesla jsou dnes běžným jevem 

aktivního využívaní většiny internetových služeb. Pamatovat si ale všechny zvolené kombinace je 

nadlidský úkol značně snižující pohodlí, které internet přináší. Sdružení CZ.NIC ale naštěstí spustilo 

službu, která může registrační chaos jednou pro vždy ukončit. Jmenuje se mojeID!

      

Jedno jméno, jedno heslo, jedna identita

Služba  mojeID  totiž  přináší  možnost  mít  pro  různé  služby  jediné  přihlašovací  jméno  a  heslo,  což  by  

mimochodem  podle  výše  zmíněného  průzkumu  uvítalo  69  procent  dotázaných  majitelů  přihlašovacích 

údajů. Uživatelům internetu k tomu stačí založení mojeID identity, kde si zvolí jedno uživatelské jméno a 

nastaví jedno přihlašovací heslo. Pokud se budou chtít potom přihlásit k nějaké webové službě (klidně

dosud nenavštívené), zvolí místo běžného přihlášení mojeID a nebudou si tak muset už nadále pamatovat  

jméno a heslo pro tuto konkrétní službu. V případě, že jde o první použití dotyčné služby, nebudou muset 

absolvovat zdlouhavý proces registrace, protože se jejich účet založí automaticky z identity mojeID.

Pokud namítáte, že něco takového tu už přeci k dispozici je, máte z části pravdu. Možností je několik, od 

standardní  technologie  OpenID (z  níž  mojeID také vychází)  jejíž  identity  nabízí  řada malých i  velkých 

poskytovatelů,  až  po možnost  přihlásit  se účtem z Facebooku  či  Twitteru.  MojeID ovšem oproti  těmto 

variantám nabízí několik unikátních výhod a přínosů a to jak uživatelům, tak i poskytovatelům služeb.

Profitují i poskytovatelé služeb

Mimo to, že podporou mojeID usnadní život svým uživatelům a nebudou ztrácet další potenciální uživatele 

pro svou službu díky tomu, že proces registrace často od uživatele odradí, jim mojeID nabídne i získávání

aktuálních údajů o uživatelích. Doposud funguje běžná praxe, díky které uživatel po založení účtu už své 

údaje neaktualizuje. Stává se tak, že kontaktní mail, telefonní číslo či jiné údaje zastarávají a nelze je použít  

pro  komunikaci  s  uživateli.  Při  používání  mojeID získá  poskytovatel  služby  aktuální  údaje  při  každém 

přihlášení uživatele, což znamená, že pro něj odpadá například problém s doručením důležité zprávy
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týkající se používání služby nebo newsletteru či jiného marketingového materiálu. Další důležitou vlastností 

mojeID je  možnost  základního ověření  nebo ověření  podle  občanského průkazu či  jiného dokladu.  To 

znamená, že nepůjde vytvářet pro jednu osobu více mojeID identit. Poskytovatelé služeb tak budou mít 

například v ruce nástroj, díky němuž mohou omezit náklady na kontrolu diskusních fór nebo spamu a to v  

případě  základního způsobu ověření,  nebo na omezení podvodných objednávek v případě  kompletního 

ověření. Z jiného pohledu důležitou výhodou mojeID je pro provozovatele služeb také to, že službu mojeID 

provozuje  sdružení  CZ.NIC,  správce  národní  domény  .CZ,  tedy  nekomerční  neutrální  organizace. 

Poskytovatelé  služeb  se  nemusejí  obávat  použití  digitální  stopy  uživatele  ze  strany  CZ.NIC např.  pro  

marketingové účely.  

Jak na to?

Z  pohledu  uživatele  je  založení  velmi  jednoduché.  Na  vyplnění  formuláře  na  internetové  adrese 

www.mojeid.cz, ověření vašeho mailu a telefonního čísla a aktivaci účtu vám bude stačit pár minut. Potom 

získáte možnost přihlásit se ke všem službám podporujícím mojeID i OpenID. Jejich seznam najdete na 

webu mojeID. Pro držitele domén .CZ bude založení ještě  jednodušší – bude stačit provést pouze výše 

uvedené ověření  bez  nutnosti  cokoliv  vyplňovat.  Nezanedbatelný  je  také  fakt,  že  založení  i  používání 

mojeID je zdarma.

Pokud  budete  chtít  používat  mojeID  ve  své  internetové  službě,  navštivte  internetové  stránky 

www.mojeid.cz, kde se dozvíte detaily o technickém postupu jak mojeID zavést, o variantách připojení k 

registru mojeID identit apod. Díky tomu, že je mojeID založeno na standardu OpenID, se nemusíte obávat, 

že  na zavedení  mojeID bude nutný dlouhý  vývoj  či  velké  náklady.  Většinu práce za vás  vyřeší  volně  

dostupné nástroje.
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Pavel Tůma, marketingový ředitel sdružení CZ.NIC
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