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Národní bod
• Od 1. 7. 2018 v produkčním provozu dle zákona č. 250/2017
Sb., o elektronické identifikaci
• SZR zajišťuje provoz, informační a technickou podporu
(připojování poskytovatelů služeb)
• zajišťuje zprostředkování elektronické identifikace mezi
poskytovateli prostředků a poskytovateli online služeb a to
včetně napojení na další ohlášené systémy v rámci EU
pomocí mezinárodního uzlu
• Webové rozhraní na portálu eidentita.cz

Poskytovatelé identity
Jednotný identitní kmen spojený s daty ROB:
Občanský průkaz s čipem
Úroveň záruky: Vysoká
• Téměř 170 000 aktivovaných OP
• Probíhá proces ohlášení pro přeshraniční identifikaci
v rámci EU
Přístupové údaje k uživatelskému účtu na eidentita.cz
(jméno, heslo, SMS kód)
• Úroveň záruky: Střední
• Téměř 7000 unikátních profilů

Poskytovatelé služeb
Jedna implementace napojení na národní bod
• Nulové náklady na zajištění autentizačního
systému při vzniku nového poskytovatele služeb
• Vysoká důvěra s ohledem na jasné procesy
identifikace a napojení na ZR
• Portál občana, Datové schránky, eRecept, ePortál,
Daňový portál GFŘ, portál OZP, portály měst
Říčany, Pelhřimov, Chotěboř a další

Národní bod
• Zajišťuje federaci identit mezi poskytovateli identity
a poskytovateli služeb
• Řeší proces přihlášení jen jednou – Single SignOn
• Zajišťuje vazbu mezi daty ZR a poskytovatelem
služeb –eGON služba ISZR E226
• Komunikace ve standardech WS-Federation,
SAML, SAML 2.0
• Zajištění služby mezinárodní brány – federace
identit v rámci zemí EU

Národní bod
• Poskytovatel služby provádí pouze svoji technickou
registraci – nastavení vztahu důvěry mezi sebou a
národním bodem
• Poskytovatel služby vytváří LoginRequest –
požadavek na přihlášení
• Poskytovatel služby musí zajistit LogoutRequest –
odhlášení subjektu od národního bodu
• Připravovány nové služby v souvislosti s fungováním
národního bodu – individuální výdeje na základě
požadavku subjektu

Základní registry
• Aktuálně kompletní přechod na novou verzi CMS
• Zahájena průběžná obnova HW jednotlivých součástí
systému
• Realizace nových služeb propojeného datového
fondu – ZR 2.0 (rozšíření referenčních údajů)
• Příprava nové generace systému základních registrů
– ZR 3.0 v roce 2020 a dále
• Vybudován nový nástroj na řízení přístupu k systému
základních registrů - Registrační autorita základních
registrů – RAZR
• Náhrada již zastaralého řešení RACS
• https://razr.egon.cms2.cz
• Více než 1 600 000 transakcí denně
• Téměř 2,2 miliardy transakcí od 1. 7. 2012

Národní certifikační autorita
• Strategický projekt pro omezený počet státních odběratelů
• SZR zajišťuje společně s dodavatelem vybudování systému,
kterým vznikne systém certifikačních autorit pro vydávání:
–
–
–
–

kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis,
kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě,
kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek,
kvalifikovaných elektronických časových razítek,

• Řešení Národní certifikační autority (dále jen „NCA“) znamená, že
SZR bude kvalifikovaným poskytovatelem a správcem všech výše
uvedených částí NCA a s tím souvisejících služeb související
infrastruktury.
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