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Prostřednictvím bankovní 
identity zjednodušujeme 
život lidem jak v našich 
službách, tak ve službách 
třetích stran.
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ČS má za sebou úspěšné napojení na NIA, nyní dokončujeme práce na získání akreditace od Ministerstva 
vnitra v lednu 2021 očekáváme spuštění pro naše klienty



Jedním z portálů, kam se bude moci díky bankovní identitě přihlásit je Portál občana



Bankovní identita ČS

Klient si vybere přihlášení přes bankovní identitu ČS



Zobrazí se mu přihlašovací obrazovka, kterou zná při přihlašování do svého internetového bankovnictví



Pro přihlášení bude nutné využít druhý faktor



George klíč

Což je v tomto případě potvrzení přihlášení přes mobilní aplikaci George klíč, která mu zobrazí notifikaci a 
výzvu k potvrzení přihlášení – kódem, otiskem prstu.



Po úspěšném přihlášení se mu zobrazí obrazovka, kde udělí souhlasy s předáním osobních údajů



Po úspěšném přihlášení a předání osobních údajů se dostane na příslušný portál veřejné správy.



Občané díky přihlášení přes bankovní identitu dostanou možnost jednoduše a elektronicky komunikovat 
například s Českou správou sociálního zabezpečení



…Úřadem práce…



nebo dostanou možnost získat informaci počtu trestný bodů z Centrálního registru řidičů 



Díky napojení České spořitelny na Správu základních registrů nebude muset občan na pobočku v případě 
vydání nové občanky



Napojení bank na další státní registry může, stejně jako v zahraničí, přinést občanům další zjednodušení v 
řadě dalších životních situací mezi občanem, bankou a státem

?



Věříme, že možnost se jednoduše přihlásit k elektronickým službám státu pomůže jednak zrychlit jednání s 
úřady, tak umožní vyřizovat agendu s úřady v době, kdy jsou zavřené. 



300 

milionů 
Kč 65 tisíc 

občanů

NKÚ vyčíslil výši investic do digitalizace veřejné správy za roky 2012 – 2019 na 300 milionů korun, oproti 
tomu, digitální služby  státu využilo jen 65 tisíc občanů.



300 

milionů 
Kč

5,5 
milionu
občanů s 
bankovní 
identitou

Příchod a využití bankovní identity v sobě nese ohromný potenciál a nárůst ve využití elektronických služeb 
státu



Díky vzniku BankID bude možné, aby klienti ČS využívali svoji digitální identitu, včetně podpisu, v prostředí 
soukromých společnosti. To přinese značné zjednodušení a urychlení řady služeb pro koncové klienty
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BankID

Současně i Česká spořitelna bude využívat identity ostatních bank pro ověřování klientů, kterým bude chtít 
nabídnout své služby.
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Konkrétním příkladem je zjednodušení založení nového osobního účtu, kdy klienta ČS spořitelna ztotožní 
nového klienta namísto občanského průkazu prostřednictvím bankovní identity jiných bank



Jednou z největších výzev bude potřeba jednoduše, srozumitelně a důvěryhodně vysvětlit, že své přístupy, 
které prozatím klienti používali, jen do IB, budou moci používat pro komunikaci se státem či třetími stranami



2Q 

2021 2021
1Q 

2021

V prvním kvartále umožníme klientů využívat el.služby státu, v druhém kvartále budeme plně připojeni na 
BankID, tak abychom od poloviny roku 2021 umožnili využívat ČS identitu v prostředí třetích stran.
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