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BankID – rok první – „highlights“ 

 Nejrozšířenější prostředek digitální identifikace a  nejdůvěryhodnější způsob online 

ověření 

 Službu má aktivovanou cca 5 milionů klientů bank  

 Alespoň jednou už bankovní identitu využilo více než 850 000 osob 

 Uplatnění pro státní sektor a privátní poskytovatele služeb 

 ▫ Portály úřadů 

▫ Bodový systém řidiče 

▫ eRecept 

▫ Tečka 

▫ MojeDaně 

▫ Datová schránka… 

▫ Finanční služby 

▫ Pojišťovny 

▫ Energetické společnosti  

▫ Zdravotnictví 

▫ Weby / eShopy / Půjčovny 

▫ Interní využití ve firmách (HR) 
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…co konkrétně? Identifikace, ověření… podepsání 

 Chceme umožnit poskytovatelům služeb navázat jednoznačný vztah s jejich zákazníky a 

realizovat rychle a efektivně platné obchodní transakce.  

▫ Prosté přihlášení do klientských zón 

▫ Identifikace a ověření klienta pro pokračování digitálního flow 

▫ Ověření až do úrovně AML 

▫ Notifikace o změnách identifikačních údajů 

▫ Zaručený podpis jako závazný projev vůle  

 



… elektronický podpis (BankID SIGN) 

 Naprostá novinka – v České republice zatím žádná všeobecně používaná forma 

digitálního podpisu není 

 Službu může použít ihned každý, kdo má bankovní identitu – není třeba vlastnit 

elektronický podpis ani jiné prostředky  

 Ekvivalent písemné formy právního jednání 

 Přelomová digitální služba – zaručený podpis dokumentu ve formátu PDF podle 

standardů eIDAS 

 



Příklady firem využívajících služby BankID 



Témata pro další rozvoj 

 MultiSIGN – jednorázový podpis více dokumentů najednou 

 Jednoznačný identifikátor – potvrzení unikátnosti napříč vydanými bankovními 

identitami 

 Možnost elektronické identifikace pro ověření totožnosti pro vydání kvalifikovaných 

certifikátů  

 Zapojení nových data prodivers pro definování nových služeb  

 Propojení rezidentní a firemní identity  

 eIDAS Revision (EU Digital Wallet) 

 Co s rodným číslem / BSI?  



Děkuji za pozornost! 
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