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Představení mojeID
• Služba bezpečných a ověřených identit
• Jedno jméno, jedno heslo, jedna identita
• Možnost snadného přihlášení k nejrůznějším službám

(e-shopy, portály, knihovny, města a obce)

Naše cíle

• Zvýšení kultivovanosti internetového prostředí
• Eliminace negativních aspektů anonymity Internetu

Provozovatel mojeID

• Sdružení CZ.NIC – správce národní domény
• 100 % komerčně neutrální subjekt
• Důvěryhodný poskytovatel autorizační služby
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Typy identit
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Základní úroveň
(Částečně identifikovaný uživatel)

Prostřední úroveň
(Plně identifikovaný uživatel)

@

@
Nejvyšší úroveň
(Validovaný uživatel) @

Vyvíjíme v souladu s evropskou legislativou eIDAS!
V roce 2014 jsme získali certifikaci QAA3 (stejně
jako např. švýcarské e-Občanky). Od roku 2016
budeme na základě výběrového řízení Evropské
komise provozovat národní PEPS.

Registrace



Kdo mojeID využívá?
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a dalších téměř 150 (převážně malých) obcí a měst!

Řešení pro obce a města

http://www.jizdomat.cz/
http://www.jizdomat.cz/
http://www.lekarna.cz/
http://www.lekarna.cz/
http://www.mzk.cz/
http://www.mzk.cz/


Jak využít mojeID ve Vaší obci?
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Registrace 
na web

Elektronick
é

formuláře

Rezervační 
systémy

Participativní 
rozpočty

Referenda
(Ankety)

Validační 
místo



Výhody mojeID

• Hlavní údaje uživatelů mojeID jsou ověřené
• Úroveň ověření předávána při každém přihlášení
• Rozdělení přístupů dle úrovně ověření uživatele
• Rozsah hlavních údajů v profilu mojeID postačuje pro rychlé 

registrace

Výhody přihlašování přes mojeID

• Přizpůsobení obsahu konkrétním uživatelům
• Možnost využití i na jiných webech
• Možnost propojení s dalšími systémy 
• Využití již hotového a vyzkoušeného řešení
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Úplné elektronické podání & mojeID
Možnosti využití mojeID pro předvyplnění
• Desítky žádostí o …
• Objednávka odvozu popelnic
• Přihláška/odhláška, poplatky ze psů atd.
• Oznámení o kácení stromů

Využití mojeID v projektech IROP
• mojeID představuje důvěryhodnou identitu uznanou EK.
• Jednou z podmínek SC 3.2 je rozšíření systémů o nové funkce, 

např.  zajištění interoperability na území státu s přesahem v 
rámci EU. → možnost využití v rámci výzvy č. 4
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Průběžná výzva od 17. 9. 2015 do 30. 6. 2017



Dotazy? 

Otázky?
Děkuji za pozornost!

Kontakt

Přijďte se validovat
na stánek a získejte 

více!
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