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Základní pojmy vyskytující se v prezentaci

 Identita = např. login+heslo nebo certifikát

 Identity provider (IdP) = poskytoval identit = zj. databáze obsahující identity 
uživatelů (MojeID, ISDS, eOP)

 Service provider (SP) = poskytoval služby = zj. aplikace do kterých se bude 
občan přihlašovat/autentizovat (např. Portál ČSSZ, Úplné elektronické 
podání, eMedocs – výpis zdravotnické dokumentace)

 Atribut provider (AP) = poskytoval údajů = zj. databáze, která k dané identitě 
vede další údaje (např. ISZR ROB-bydliště, číslo dokladu, občanství). 

 eIDAS node (PEPS) = zj. národní brány pro autentizaci identit

 NIA = národní identitní autorita (poběží v rámci ISZR, projekt MORIS)

 Úrovně záruky eIDAS = nízká, značná, vysoká (splňuje eOP = čip+PIN)
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Základní schéma eIDAS autentizace
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Základní schéma eIDAS autentizace
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Základní schéma eIDAS autentizace
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Základní schéma eIDAS autentizace
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Základní schéma eIDAS autentizace
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eOP + eMedocs = ukázka využití 
eIDAS autentizace

eOP = elektronický občanský průkaz =  zj. občanka s čipem
vydávání od 1.1.2017 (současná verze eOP s čipme nebude kompatibilní dle eIDAS)
cert. pro autentizaci (PIN), cert. pro podpis (PIN), BOK (PIN)
splňuje vysokou úrovně záruky dle eIDAS

eMedocs = infrastruktura pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické 
dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními
Obsahuje informace o pacientovi (vyšetření, lékové alergie atd.)
Poskytuje urgentní informace pro účely ZZS ošetřujícímu lékaři 

v nemocnici
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Výpis zdravotnické dokumentace - přihlášení 

902.06.2016
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Výpis zdravotnické dokumentace – ověřená 
identita 
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Výpis zdravotnické dokumentace - obsah 

1102.06.2016
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A co dál?
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Stěžejní otázky pro rozjetí podobné služby v realitě

Jaká bude architektura národního řešení eID dle eIDAS v ČR?
Jakým způsobem a zda vůbec bude NIA a další IDP poskytovat RČ v 
atribut setu?
Jakým způsobem budeme pracovat s eIDAS ID resp. identitami od 
zahraničních IDP?
Jak jsou a budou cizinci identifikovaní ve zdravotních systémech v ČR?
Kdy a jak zdravotnictví přejde ne bezvýnamové identifikátory resp. jak 
ztotožní svůj kmen pacientů (vůči ROB ale i eIDAS identitám)?
Jakým způsobem budou poskytovatele zdravotní péče komunikovat se 
základními registry?
Kde vznikne český Master Patient Index?
Budeme využívat eID i pro identifikaci zdravotníků?
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Další příklady práce s eID na Vysočině
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eAmbulance - MojeID
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Další příklady práce s eID na Vysočině
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Portál digitalizace – MojeID/OpenID
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Další příklady práce s eID na Vysočině
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Identity management kraje
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Další příklady práce s eID na Vysočině
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Identity management kraje – identity, federalizace a 
kam dál

I. Stupeň – loginy v AD kraje (případně v oddělené doméně)

II. stupeň – IDM umožňující autonomní samoobslužnou správu 
identit

III. Stupeň – pro vybrané úlohy federalizace prostřednictvím 
RADIUSu

IV. Stupeň  –  federalizace prostřednictvím SAML (1 i 2)

V. Stupeň – IDM organizaci i kraje řešící federalizaci dle 
standardu AKČR
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Děkuji za pozornost...
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