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Digitalizace: Bankovní identita

Nákup elektroniky v e-shopu lze vy-
řídit bez přísnějšího prověření ku-
pujícího, stačí zadat adresu. Přepis
plátce energií či podepsání smlou-

vy snovýmtelefonnímoperátoremnadál-
ku už tak snadné není. Žádost se nakonec
zpravidla musí v nějaké podobě „dodělat“
naživo. Operátoři například za novými zá-
kazníky zasílají kurýra, který jim přiveze
novou smlouvu, oni ji na místě podepíšou
akurýr ji pakdoveze zpět. To se týkávšech
úkonů, z nichž kupujícímu vzniká nějaká
odpovědnost.Tuzemskébankysenynísna-
žípřijítseslužbou,kterábymohlavyřizová-
ní složitějších věcí on-line usnadnit. Chtějí
vČeskupovzoru jinýchzemírozšířitvyuží-
vánítakzvanébankovní identity.Podporují
protozměnuzákonaobankáchaprotipraní
špinavých peněz.
„BankID se používá nejen pro ověření

totožnosti, ale dá se přes něj také uzavřít
smlouva na dálku a podepsat dokument,“
vyjmenovává výhody Pavel Štěpánek, vý-
konný ředitel České bankovní asociace
(ČBA). Člověk, který chce například uza-
vřít smlouvu soperátorem, takvpodstatě
smlouvu elektronicky podepíše tím, že se
v závěru přihlásí do svého internetového
bankovnictví a zadá souhlas.

Pohodlí, ale i byznys
Zárodky této služby už v Česku existují.
Od loňského létamohouprostřednictvím
internetového bankovnictví lidé ověřit
svou totožnost při zakládání účtu v Saz-
ce – původně začala s třemi bankami,
dnes jich to umožňuje šest. Podle Sazky
tuto možnost ověření volí necelá polovi-
na nových uživatelů. „Aktuálně se jedná
o stovky uživatelů týdně,“ říkámluvčí fir-
my Václav Friedmann. Totožnou meto-
du používají dnes i některé další sázkové
společnosti.
Cílem bank je službu více rozšířit, aby

mohla fungovat i pro komunikaci se
státní správou. Například pro přihlášení

BANKOVNÍ ÚČET SEMŮŽE STÁT NOVOU
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doPortáluobčananeboslužbyMojedaně.
Zapomoci bankyby tak šlo vyřídit on-line
podání daňového přiznání, zaplacení so-
ciálního pojištění, ale i zjistit počet bodů,
o které člověk přišel vinou porušení do-
pravních předpisů.
Ke komunikaci se státní správou dnes

sloužídatové schránkyči elektronickáob-
čanka – obojímávšak jenmalá část popu-
lace. „Když bude možné použít bankovní
identitu, každý, kdo má dnes interneto-
vé bankovnictví, se automaticky dostá-
vá ke službámstátu,“ vysvětlujeVladimír
Dzurilla, vládní zmocněnecpro informač-
ní technologie a digitalizaci. Celkově jde
až o pět a půl milionu obyvatel Česka.
Banky počítají, že by využití bankovní

identitybylobezplatné jakproobčany, tak
pro stát. Smysl to pro ně však dává i ob-
chodně– soukroméfirmybyzavyužití na-
opak platit měly.

Skandinávie jako vzor
Aby šlo bankovní identitu použít i pro
elektronickoukomunikaci se státní sprá-
vou, je potřeba změnit bankovní zákon.
O to teďusiluje Česká bankovní asociace.
Současnýzákonobankáchvymezuje služ-
by, které smějí finančnídomyposkytovat,
věci typu bankovní identity v něm dopo-
sud nejsou zachyceny. Obdobně na ban-
kovní identitu zatím nepamatují ani zá-
kony proti praní špinavých peněz, které
varianty ověření totožnosti na dálku vy-
mezují.
Návrh, který tyto změny zavádí, před-

ložila skupina poslanců v čele se zástup-
kyní ANO Barborou Kořánovou. Vláda
k němu již kladné stanovisko dala a po-
slanci by o návrhuměli brzy hlasovat.
Banky mezi sebou také jednají o tech-

nickém provedení. Pracovní skupina se
v rámci asociace snaží docílit shodymezi
bankami na tom, jak má identita fungo-
vat. „Klíčem k úspěchu a zájmu uživate-
lů je mít jedno společně řešení,“ zmínil
zahraniční zkušenost pro HN během své
návštěvy v Praze Johann Envall, expert
švédské technologické společnosti Covr
Security.

Skandinávské země jsouvprovozování
bankovní identity patrně nejdál. V Nor-
sku a Švédsku už bankovní identita zača-
la fungovat začátkem nového tisíciletí.
„Od 18 do 55 let ji má ve Švédsku 98 pro-
cent lidí,“ tvrdí Envall. I zástupci českých
bank severské země často zmiňují jako
vzor. „Velkou inspirací je Norsko, kde lidé
mohou svou elektronickou bankovní
identitu použít nejen pro čerpání služeb
státu, ale třeba se i objednat k lékaři,“ říká
Štěpánek z ČBA.
VNorsku jsou s pomocí bankovní iden-

tity vyřízeny tři čtvrtiny žádostí o spotře-
bitelskýúvěrvčetněhypoték.Bankovní ID
jemožnépoužít ipři založeníprofilunase-
znamce,která se takchráníproti falešným
účtům.VeŠvédsku je za pomoci bankovní
identitymožnésenechat i rozvést.VDán-
sku lzepomocíelektronické identityžádat
omateřskoudovolenou, penzi nebo regis-
trovat děti do školy.
Elektronickáidentitasevyužívávevšech

velkých skandinávských zemích, v každé
však funguje trochu rozdílně. Ve Švédsku
a Norsku vznikla z iniciativy bank a zašti-
ťuje ji společnáfirma,na jejímžprovozuse
banky podílejí. Systém však nemusí stát
jen na bankách. Velice rozšířená je elek-
tronická identita vDánsku, kde ji pod jed-
nouznačkouposkytují jakbanky, tak stát.
VeFinsku jedodnesvíce foremelektronic-
ké identity (byť ta bankovní je nejrozšíře-
nější), vEstonskuseelektronická identita
rozšířila na popud státu.
Každá digitalizace služeb s sebou nese

riziko zneužití. To se netýká jen on-line
komunikace se státem, ale třeba i digita-
lizace energetiky. Zástupci bank sehájí, že
musíokybernetickoubezpečnost, ale i za-
bezpečení dat přísně dbát už nyní. „Stan-
dardy ochrany dat jsou ty nejvyšší, jaké
technologieumožňují a které jsouaktuál-
ně v bankovnictví používány,“ tvrdí Ště-
pánek z ČBA. Zmiňuje přitom požadavky
vyplývající z evropské regulace.
Banka navíc neuvidí víc než to, že se

klient do nějakého portálu státní správy
přihlásil.Nepoznávšak, zdavyřizovaldaně
či třeba zjišťoval stav bodů na řidičáku.

Bankovní identita jako
občanka
Ve Skandinávii je dnes
pomocí takzvané bankovní
identity například možné
rozvést se na dálku nebo
založit profil na seznamce.
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