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NIP - Národní identitní prostor
legislativa a co z ní plyne
Zmocnění §2 zákona 250/2017
- §2 zákona 250/2017 o elektronické identifikaci
- „Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti,
lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace
pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace“
- Přechodné období je stanoveno na 2 roky od účinnosti ZoEI (tj. do 7/2020)
- Po této době bude třeba přestat používat lokální přístupové údaje

Identita
- je jedna a definuje jí záznam v ROB
- může mít neomezeně identifikačních prostředků
- každý prostředek má úroveň ztotožnění LoA (nízká, střední, vysoká)
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Portál občana (obcan.portal.gov.cz)
Portál NIA (eIdentita.cz)
Portál eRecept (pacient.erecept.sukl.cz)
ePortál ČSSZ (eportal.cssz.cz)
Portál Finanční správy (adisepo.mfcr.cz)
ISDS (mojedatovaschranka.cz)
Portál živnostenského rejstříku JRF (www.rzp.cz/jrf/web/)
Portál Oborové zdravotní pojišťovny OZP (ozp.cz/vkol)
Portál města Pelhřimov (obcan.mupe.cz/obcan)
Portál města Říčany (obcan.ricany.cz/obcan)
Portál města Chotěboř (portal.chotebor.cz/portal/
mujportal.html)

Ve výstavbě je mnoho dalších obcí a centrálních agend, např. VZP
Každé takové řešení je vítáno na Portálu občana prostřednictvím vlastní
dlaždice

Příklad SeP: Portál občana

Aktuálně připojení poskytovatelé
identitních služeb

Státní poskytovatelé:
I. elektronický občanský průkaz
▪ úroveň záruky LoA vysoká
II. UPS (jméno, heslo, SMS)
▪ Úroveň záruky LoA střední

Soukromoprávní poskytovatelé :
- probíhá testování role IdP s několika soukromoprávními
subjekty
- aktuálně jedna společnost požádala o akreditaci
kval.prostředku
- probíhá jednání s ČBA o projektu SoNIA/BankID

eOP - občanský průkaz s čipem

- od 7/2018 si eOP
aktivovalo cca
135 tis. jeho
držitelů
Identifikační aplikace v eOP
•
•
•
•
•

aktivace eOP při předání, nebo kdykoliv později
vyžaduje znalostní kódy IOK/DOK, 4-10 čísel
kód odemyká přístup k identifikačnímu certifikátu
LoA = úroveň ověření dle eIDAS - vysoká
vyžaduje instalaci tzv. Middleware, který je k dispozici
pro všechny používané platformy vč. mobilních

UPS – Username Password SMS

- jméno, heslo,
SMS
- alternativa k eOP
- místo čtečky
jakýkoliv mobil

fakticky jde o uživatelský účet v NIA
LoA = úroveň ověření dle eIDAS – střední
založte si sami na www.eidentita.cz/ProfileRegistration
potvrzení registrace účtu možno na každém CzechPointu
nebo prostřednictvím Datové schránky FO, nebo eOP
• jako druhý faktor je třeba vždy opsat kód ze SMS
•
•
•
•

Národní uzel eIDAS
• Národní uzel eIDAS v produkčním prostředí od 09/2018
• zatím v ostrém provozu podporujeme jediný již
notifikovaný stát, kterým je Německo.
• v procesu notifikace další státy se kterými testujeme

Jak probíhá NOTIFIKACE ČR
• 05/2018-12/2018 příprava
notifikačních dokumentů
• 13.12.2018 prenotifikace –
odeslání dokumentů na EK
• 30.1.2019 představení eID
schématu ČR na Cooperation
Network Meeting v Bruselu
• 1.2.2019 začátek Peer
Review procesu hodnocení
• Stanovení posuzovatelů z řad
členských států - EE, SK, SI,
HU

Legenda: RPT – role reportéra
ACT – aktivní účastník, bez možnosti klást
dotazy
OBS – pouze informován

Proces NOTIFIKACE, další
pravděpodobné kroky
• Do 31.5.2019 ukončení Peer Review procesu hodnocení
• Dne 5.6.2019 bude prezentace závěrečného reportu
koordinátora z EE. Pokud obhájíme tak:
1. 14.6.2019 může ČR požádat o zveřejnění
informace o eID schématu ČR v úředním věstníku
EU
2. V 08/2019 lze očekávat termín zveřejnění ve
věstníku EU
3. Za 12 měs. (08/2020) nastane povinné uznávání
eOP pro přístup občanů ČR k online službám
veřejného sektoru ostatních členských států EU

Budoucnost…
• bude probíhat budování online služeb – výstavba portálů VS,
což nejvíce ovlivní rozvoj eGovernmentu v ČR
• rozhodneme o propojení identitních systémů NIA a ISDS
pravděpodobně formou převedení kmene na NIA, převedeny
budou pravděpodobně přímo některé prostředky
• budeme hledat i akreditovat další soukromoprávní IdP
• ČR projde procesem notifikace u EK a pravděpodobně od
09/2020 budou členské státy EU povinny uznávat oznámenou
českou el. identitu na eOP

Děkuji za Vaši pozornost
petr.kuchar@mvcr.cz

