Informace o zahájení procesu ztotožnění uživatelů
Jednotného identitního prostoru Czech POINT (JIP)
Počátkem ledna 2014 bude zahájen proces ztotožnění všech aktivních uživatelů JIP. V následujícím textu
vysvětlujeme formou otázek a odpovědí, co je účelem této akce a jaký bude její průběh.
Co znamená ztotožnění?
Pojem ztotožnění znamená, že fyzická osoba
– uživatel JIP – bude na základě jí zadaných údajů
jednoznačně ztotožněna vůči příslušnému záznamu
v registru obyvatel – viz hlava II zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech v platném znění (zákon).
Agendový informační systém Czech POINT, jehož je
JIP součástí, získá po úspěšném ztotožnění agendový
identifikátor fyzické osoby (viz § 9 zákona), který si
uloží na kartu ztotožněného uživatele JIP.
Koho se ztotožnění týká?
Ztotožnění bude vyžadováno po všech aktivních
uživatelích JIP, což zahrnuje zejména:
• asistenty kontaktních míst veřejné správy
(pracoviště Czech POINT)
• úředníky využívající služby CzechPOINT@office
• uživatele agendových informačních systémů, které
využívají k přihlášení autentizační a autorizační
služby JIP (např. uživatelé AIS RPP Působnostní,
Service Desk SZR, Informační systém územní
identifikace)
• lokální administrátory subjektů využívajících služby
JIP (správci uživatelů)
Jaký je účel akce?
Vzhledem k faktu, že se JIP používá jako identifikační
a autentizační služba pro přístup k údajům základních
registrů, je Ministerstvo vnitra v roli správce Czech
POINTu vázáno ustanovením § 8, odst. 3 zákona,
které v důsledku vyžaduje, aby byl správce schopen
kdykoli doložit, která konkrétní fyzická osoba
k údajům základních registrů získala přístup. Proto
považujeme za nezbytné, aby každý aktivní uživatel
JIP byl jednoznačně ztotožněnou žijící fyzickou osobou
zapsanou v registru obyvatel. Vedlejším efektem
ztotožnění pak bude automatická aktualizace údajů
uživatele v případě jejich změny.

Jaké osobní údaje JIP uchovává?
V důsledku ztotožnění dojde k rozšíření rozsahu
osobních údajů, které JIP u každého uživatele
uchovává, o agendový identifikátor fyzické osoby. Další
údaje, které zadáte pro účely ztotožnění, nebudou
v JIP uloženy – použijí se jednorázově jen za účelem
získání agendového identifikátoru fyzické osoby.
Co máme udělat?
Jakmile proces zahájíme, bude každý uživatel JIP při
přihlášení do systému, který JIP využívá, vyzván, aby
zadal údaje pro své ztotožnění. V první fázi nebude
zadání údajů povinné – uživatel jej tedy bude moci
přeskočit. Považujeme nicméně za vhodné, abyste své
uživatele upozornili, že by zadání údajů pro ztotožnění
měli provést bez zbytečných průtahů.
Postup ztotožnění:
K jednoznačnému ztotožnění potřebuje uživatel zadat
buď typ a číslo identifikačního dokladu, nebo datum
a místo narození. Bližší popis uživatelského rozhraní
je obsažen v uživatelské dokumentaci. V dokumentu
naleznete i rady, co dělat v případě, že se vám
ztotožnění nedaří.
Co když to neuděláme?
Nejpozději v červnu 2014 zamezí Ministerstvo vnitra
přihlášení prostřednictvím JIP těm uživatelům, kteří
dosud neprovedli své ztotožnění.
Co máme dělat, když si nevíme rady?
V případě jakýchkoli problémů či nejasností, prosím,
kontaktujte uživatelskou podporu Czech POINT na tel.
čísle 222 131 313. Podpora je dostupná v pracovní dny
od 8 do 18 hodin.

Odkaz na dokumentaci:
https://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/files/CzP_ztotozneni_osob_v_JIP.pdf

