
 

 

 

 

e-identita 
Právě jste podali žádost o nový občanský 
průkaz a připravujete se na jeho převzetí. 

                              

 

Prosím přečtěte si následující informace, nebo si pomocí 
zobrazeného QR kódu zpřístupněte další informace na  

webových stránkách Městského úřadu Žďár nad Sázavou 

 

 
 
 
 
 

1. Co je e-identita?  
    Jaké jsou možnosti jejího získání? 
 
Jde o způsob elektronického ověření 
totožnosti občana. Toto ověření je nezbytné 
pro vzdálenou komunikaci s úřady v rámci 
tzv. e-govermentu (Portál občana, Moje daně, 
Portál ČSSZ, …), ale také pro vzdálenou 
komunikaci se soukromými firmami, zejména 
v oblasti finančnictví, e-shopů, mobilních 
operátorů, pojišťovnictví, energetických 
společností a podobně.  A v budoucnu nelze 
vyloučit, že tak budou občané nebo firmy 
komunikovat i mezi sebou. 
Lze očekávat, že v soukromém sektoru se 
tento způsob komunikace bude velmi rychle 
rozšiřovat (např. prodej a nákup nemovitostí).  
Poskytovatelé online služeb potřebují 
zaručenou informaci o tom, kdo se jako klient 
přihlašuje k jimi poskytovaným službám.  
K prokazování totožnosti slouží  různé 
identifikační prostředky vydávané státem 
nebo i soukromými poskytovateli, kteří získali 
akreditaci a jsou napojeni na národní bod pro 
identifikaci a autentizaci.  
 
Prostředky identifikace: 
 

1. Mobilní klíč eGovernmentu 
2. eObčanka 
3. NIA ID (dříve „Jméno, Heslo, SMS“) 
4. IIG – International ID Gateway 
5. První certifikační autorita, a.s. 
6. mojeID 
7. BANKOVNÍ IDENTITA 

 

Elektronický prostředek pro identifikaci lze 
získat různými způsoby. 

1. Aktivací elektronického čipu na 
občanském průkazu (e-Občanka). 

2. Podáním žádosti prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy, tzv. 
Czech POINT (NIA - Národní 
identifikační autorita) 

3. Prostřednictvím existujícího 
elektronického bankovnictví. Klienti 
bank, které e-bankovní identitu 
nabízejí ji mohou jednoduše zřídit u 
své banky, a to ze svého domova bez 
nutnosti návštěvy banky nebo úřadu 
(BankID).  

 
E-identita Vás nijak nezavazuje a neplynou 
z ní pro Vás žádné povinnosti.  
 
 
2. Co je Portál občana?  
    A jaké služby nabízí? 
 
Portál občana není jen prostý informační web. 
Místo chození na úřady si nyní řadu informací  
můžete zobrazit a řadu záležitostí si pohodlně 
vyřídit ze svého zařízení kdykoliv a 
odkudkoliv, kde máte připojení k internetu.  
E-identita Vám umožní bezpečné přihlášení 
k dostupným online službám veřejné správy. 
Jejich aktuální seznam naleznete na Portálu 
veřejné správy (www.gov.cz). Počet služeb 
bude postupně narůstat, elektronická verze 
veřejných služeb bude pro všechny úřady 
povinností. Současně se bude rozrůstat počet 
soukromých firem, které takto umožní 
elektronickou komunikaci. 
 

https://info.eidentita.cz/sep/
https://info.eidentita.cz/idp/
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=12
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=4
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=6
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=9
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=10
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=8
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=12
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=4
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=6
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=9
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=10
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/federation.aspx?IP=8


Příklady některých dostupných portálů: 
 
Česká správa sociálního zabezpečení. 
e-Preskripce (e-recepty) 
ČUZK – katastr nemovitostí 
Moje daně 
portály zdravotních pojišťoven 
Očkovací portál 
jednotlivé portály krajů, města a obcí 
 
 
Mimo vstupu do portálů veřejné správy lze 
prostřednictvím Portálu občana činit 
podání a zobrazovat některé informace: 
 
Výpis údajů z registru obyvatel 
Výpis o využití údajů z registru obyvatel 
Veřejný výpis z registru osob 
Neveřejný výpis údajů podnikající 
fyzické osoby z registru osob 
Výpis o využití údajů z registru osob 
Výpis bodového hodnocení řidiče 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů 
Výpis z insolvenčního rejstříku 
Výpis z rejstříku trestů právnických osob 
Výpis z veřejného rejstříku 
Výpis z živnostenského rejstříku 
Neveřejný výpis z živnostenského 
rejstříku 
Výpis z Rejstříku trestů datovou 
schránkou 
Výpis z Rejstříku trestů online službou 
Podání živnostenskému úřadu 
Žádost o výměnu řidičského průkazu 
 
Pozn. Rozsah nabízených služeb a úkonů se postupně 
rozšiřuje. 

3. Co je datová schránka? 
 
Je vhodným doplňkem e-identity, její zřízení  
není povinné. S datovou schránkou ale 
můžete naplno využít vše, co Portál občana 
nabízí. Pomocí datových schránek je možné 
zasílat dokumenty v elektronické podobě 
orgánům veřejné moci a komerční zprávy 
jiným osobám a také je takto od nich přijímat. 
Umožní Vám přímou komunikaci s úřady.  
Komunikace je rychlá a zdarma. 
Nejste omezeni úřední dobou úřadu ani 
otvírací dobou a vzdáleností od pošty.  
Můžete komunikovat  přes internet z domova 
nebo z jakéhokoli místa na světě. 
Elektronická komunikace je rychlejší než 
tradiční postupy. Zpráva odeslaná úřadu 
se považuje za doručenou již v okamžiku 
dodání do datové schránky orgánu veřejné 
moci – tedy prakticky hned, kdy jí odešlete. 
 
O datovou schránku lze zažádat online po 
přihlášení přes portál eIDENTITA.CZ (pokud 
již disponujete e-identitou, např. bankovní 
identitou) nebo osobně na Czech POINTu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Zjistěte si více informací o e-identitě,    
    Portálu občana nebo o datových   
    schránkách. 
 

www.info.eidentita.cz/eOP    
 

   
                    www.obcan.portal.gov.cz/ 
 

 
                    www.datoveschranky.info 
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