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Důvěrné

Úvodem
Představte si, že si z pohodlí domova a bez čekání prostřednictvím Vaší
bankovní elektronické identity (= přihlašovacích údajů do
internetového bankovnictví) zjistíte, kolik vám zbývá „řidičských
bodů“, zaplatíte poplatek za psa, přehlásíte elektřinu či plyn, pojistíte
se… a přitom:
• se nemusíte učit nic nového při ovládání internetového bankovnictví,
• si nepotřebujete kupovat žádné nové zařízení
•

a zejména Vás to jako klienta banky nebude stát ani korunu.

Tak to je projekt SONIA.
Důvěrné

Cíle projektu SONIA
Cílem projektu SONIA je usnadnit občanům (klientům bank) vyřizovat
své záležitosti s úřady i soukromými společnostmi elektronicky. K
tomu je potřeba často prokázat elektronicky svoji identitu. V Česku
zatím chybí rozšířený „digitální“ doklad totožnosti pro komunikaci se
státními úřady či soukromými poskytovateli služeb, ale mohla by jím
být právě bankovní identita.
• Stát učinil zásadní krok k rozvoji e-governmentu prostřednictvím
zákona o elektronické identifikaci a vytvořením NIA (Národního bodu
pro identifikaci a autentizaci).
• Projekt má podporu všech členských bank ČBA. Je také otevřen dalším
komerčním partnerům, kteří se chtějí podílet na implementaci
univerzálního „digitálního“ přihlašování.
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Přehled přínosů pro zúčastněné strany
Občané

Občané (klienti bank) získají daleko snadnější a především uživatelsky
přívětivější přístup k digitálním službám státu i soukromých firem. Zdarma.

Poskytovatelé
služeb

Poskytovatelům služeb to přinese zjednodušení identifikace osob, a to díky
tomu, že budou mít k dispozici snadný a spolehlivý nástroj jak klienta v on-line
prostředí identifikovat (-> podpora růstu online služeb, šetření nákladů na
ověřování).

Stát

Prostřednictvím bankovní identity získá přístup k digitálním veřejným službám
miliony uživatelů, a to jak pro stát tak i klienty zcela zdarma. Dle zkušeností ze
zahraničí jednotná digitální identita výrazně přispívá k růstu ekonomiky (řádově
1-2 % ročně).

Banky

Pro banky to je příležitost k poskytování komplexnějších služeb v digitálním
světě, na který se stále více zaměřují. Služba bude zpoplatněna poskytovatelům
služeb. Současně banka může figurovat jako poskytovatel služeb a čerpat výhod
digitální identity.
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Principy SONIA (Bank ID)
• Bank ID bude existovat vedle NIA, využití BankID bude zcela dobrovolné a
na smluvním základě a je určeno primárně pro využití soukromoprávními
subjekty
• Identitu budou i nadále držet banky, nikoli Bank ID. O použití identity bude
vždy rozhodovat klient, který musí vždy vyslovit souhlas – nepůjde o
velkého bratra.
• Pro stát a pro klienty bank bude využití bankovní identity ZDARMA –
komerční prvek se bude realizovat pouze vůči soukromým poskytovatelům
služeb.
• Prostředky státu (eOP), ale případně i jiných soukromoprávních
poskytovatelů budou pro všechny poskytovatele služeb přes NIA přístupné i
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Co bude BankID umožnovat?
• Bude možné provést vzdálenou identifikaci dle pravidel AML. Pokud dá
klient souhlas, tak banka odešle jeho identifikační údaje třetí straně. Řada
služeb vyžadující fyzickou identifikaci, tak bude dostupná online
• Bude možné se pomoci BankID přihlašovat. Nebude tedy nutné si pamatovat
různé přihlašovací údaje, bude možné využit bezpečné přihlášení jako při
internetovém bankovnictví
• Bude možné pomocí BankID podepisovat dokumenty a uzavírat smlouvy (na
úrovni zaručeného podpisu)
• Bude možné pomoci BankID ověřovat vybrané osobní údaje (např.
plnoletost, status student atd.)
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Nejčastější otázky
•

Znamená to, že banka bude prodávat údaje o klientech?
Ne, ze zákona banka ani nemůže. Banka se souhlasem klienta předá údaje a za to je oprávněna
soukromému poskytovateli služby, který o to zažádat účtovat poplatek.

•

Jaká data mohou banky soukromým společnostem poskytovat?
Vždy bude záležet pouze na konkrétním klientovi, jaké údaje umožní vedle své identity předat. Bez
jeho pokynu banka nepotvrdí identitu ani žádné další údaje. Použití identity je zcela dobrovolné a
klient vždy může identitu potvrdit jiným způsobem například návštěvou pobočky příslušné firmy či
instituce.

•

Jak bude využití bankovní identity zpoplatněno?
Pro občany i stát bude probíhat ověření digitální identity zdarma. Za identifikaci klientů budou
standardně platit komerční poskytovatelé digitálních služeb.

•

Bude bankovní identitu poskytovat i moje banka?
Projekt Bankovní identita je otevřen všem českým bankám. Bude záležet jen na nich, zda se připojí či
nikoliv. Každá připojená banka bude mít naprosto stejné podmínky a bude všem klientům poskytovat
stejné typy základních služeb.
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Děkuji za pozornost!

