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B
ankovní IDumožňuje lidempřes jed-
no přihlášení, například v interneto-
vém bankovnictví, prokázat svou
totožnost třeba na úřadě, v půjčov-
ně aut nebo na seznamce. Nejrozší-
řenější je ve Skandinávii. Například
ve Švédsku jej využívá podle švéd-

ského experta Johana Envalla z technologické
firmy Covr Security 98 procent lidí ve věku mezi
18 a 55 lety.

HN: Proč právě severské země patří mezi lídry
v zavádění bankovního ID a digitalizaci?
Je třeba sevrátit o30až40 let zpět.Bankyvsever-
ských zemích jsou zvyklé spolupracovat. Na jed-
nu stranu si konkurují, ale během let se naučily,
že v některých oblastech je spolupráce prospěš-
ná. Například v oblasti sítě bankomatů. Na roz-
díl od většiny evropských států se v nordických
zemích už v počátcích jejich zavádění banky roz-
hodly vytvořit společnou síť – ušetřily tak pení-
ze. Stejně postupovaly třeba i v případě systémů,
které hodnotí schopnost klientů splácet úvěry.
Založily společnost, která zpracovává informace
všem bankám.
Pak přišel v 90. letech internet a banky začaly

spolupracovat při nákupu bezpečnostních toke-
nů (hardware pro ověření identity, pozn. red.).
Opět založily společný podnik, který nakupoval
tokeny za cenově výhodnějších podmínek pro
všechny banky. Nejlepší cestou, jak úspěšně za-
véstbankovní ID, je spolupracovat.Bankybyměly
vytvořit společný podnik. Vněkterých zemích se
tento postup bankám nelíbí právě proto, že jsou
konkurenty. Ale pokud vytvoří samostatnou fir-
mu, může to pak být atraktivní i pro organizace,
které bybankovní IDvyužívalyproověření svých
klientů–aťužzveřejnéhoči soukroméhosektoru.
A čím více subjektů je do systému zapojeno,
tímvětšímají lidédůvodBank IDvyužívat.

HN: Takže hlavní iniciativa jde
od bank?
Ano. Jejich služby lidé na rozdíl
od služeb daňového úřadu či ji-
nýchúřadůvyužívajímnohem
častěji, leckdy i několikrát
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denně. Počet lidí, kteří bankovní IDvyužívají, pak
díky tomu rostemnohem rychleji.

HN:A jaká je vůbec role státu?
Minimální. Hlavní roli v severských zemích měly
soukromé banky. A tím, jak se ověřování identity
přes Bank ID stávalo úspěšnějším přišli za nimi
i poskytovatelé veřejných služeb a chtěli jej začít
využívat také.

HN: Podle statistik bankovní ID v největšímíře vyu‑
žívají lidé právě v severských zemích. Naopak třeba
v Nizozemsku či Německu je klientů málo. Čím to?
Například vNizozemsku jen veřejné úřady použí-
vajípři elektronickémověřování identity tři různá
řešení.Takžeprokaždouslužbusemusí lidépřihlá-
sitpřes jinouaplikaci.Atosestávátřeba jen jednou
do roka.Mezitím zapomenete heslo.

HN: Existují rozdíly mezi řešeními bankovního ID
v severských zemích? Dá se říct, v které zemi je
nejlepší?
V hodnocení, které je nejlepší, by bych byl opa-
trný. Ale pokud vezmeme třeba Švédsko, tak zde
Bank ID využívá 98 procent lidí ve věku mezi
18 a 55 lety. To je hodně. Máme tak osm milionů
uživatelů.Apočet využití bankovního ID jev řádu
miliardročně. JásámvyužívámBankIDtakřkapo-
řádpro různéúčely. ŠvédskoaNorsko jsouna tom
podobně. Iunichexistuje společnáfirmazaložená
bankami. Ve Finsku to mají tak, jak tomu zřejmě
bude v Česku – každá banka si vytvoří vlastní ře-
šení. A bankovní ID klient získá přes internetové
bankovnictví. Budou zde tedy různé způsoby, jak
se přihlásit. Ale pokud chcete, aby Bank ID využí-
valo co nejvíce lidí, je podlemě nejlepší mít jedno

HN: Kdo platí za provoz Bank ID?
Ve Švédsku společnost, jež jej provozuje, je
ve vlastnictví osmi největších bank. Je to sou-

kromá firma, která chce vydělávat pení-
ze. V zemích, které toto ID používají,
za něj platí provozovatelé služeb –
ať už jde o samotné banky nebo
firmy a úřady, jež chtějí iden-
titu klientů ověřovat. V se-
verských zemích je zvykem
platit za každou transakci,
cena se obvykle pohybuje
mezi jedním a pěti euro-

centy– záležínaobjemutransakcí. Jinoumožnos-
tí je platit roční poplatek za každého zákazníka.
Pro banky je to každopádně ziskové podnikání.
Vytvořily tak nový byznys.

HN: Jak složité by bylo zavést švédský model ban‑
kovního ID v jiných zemích?
Každé řešení tohoto ID je lokální. Švédské ban-
ky jej vytvořily pro své potřeby a pro své klienty.
Aslužba se stala takpopulární, že začalypřicházet
i další firmy a poskytovatelé služeb a chtěli toto
ověřování totožnosti využít i pro svépotřeby.Ale
švédské banky nemají ambici exportovat toto
podnikání do zahraničí. Stejně tak řešení vytvo-
řenépročeský trhnebudouzdejší banky „vyvážet“
dodalšíchzemí.Nadruhoustranuv jinýchzemích
můžete využít technologie, které jsouproprovoz
bankovního IDvyužívány ve Švédsku.Mimocho-
dem, zakladatel technologické společnosti Covr
Security, pro kterou pracuji, byl jedním z těch,
kteří se před lety podíleli na vývoji švédského
Bank ID.

HN: Bank ID je úspěšné hlavně v menších zemích. Je
v nich snadnější tuto službu rozšířitmezi co nejvíce
lidí?Hraje roli ještěněcodalšíhokromě toho, že jsou
banky ochotné spolupracovat?
Je třeba zdůraznit, že koncentrace bankovního
trhu v severských zemích je vysoká. Ve Švédsku
mají čtyři největší banky 80 až 85 procent trhu.
Dokazuje to, že pokud máte méně bank, které
mají velký podíl na trhu, je pro ně snadnější se
dohodnout. Snadnější než na fragmentovaném
trhu. V Dánsku je to podobné – jen Danske Bank
tam má okolo 50 procent trhu, obdobná je i si-
tuace v Norsku.
Svou roli hraje také to, že hlavně ve Finsku

aveŠvédskuvzniklyvýznamnétechnologickéspo-
lečnosti jakoNokiaaEricssonnebonapříkladSpo-
tify a Skype. Lidé jsou ve Skandinávii dlouhodobě
nadprůměrně digitálně gramotní – v porovnání
s jinými evropskými státy. Mobily lidé používají
již od první poloviny 90. let. Stejně tak interneto-
vébankovnictví sempřišlodříve jinamdoEvropy.
Navíc hraje roli i to, že některá místa v sever-

ských zemích jsouodlehlá a lidénemají takdobrý
přístupkpobočkámbank jako veměstech. Takže
faktorů je zde víc. Taktéž Finsko a Švédsko patří
mezipřední evropskézeměvoblastifintech (tech-
nologická řešení pro finanční služby, pozn. red.)
společně sBerlínem,LondýnemaAmsterdamem.
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ROZŠÍŘENÍ ELEKTRONICKÉHO ID
(Podíl občanů, kteří elektronické ID mají)

Zdroj: studie Arkwright Consulting, Česká bankovní asociace, prezentace společnosti Vipps na konferenci Cashless Future

VYUŽITÍ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH

PŘÍKLADY POUŽITÍ
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NORSKO

Rok založení:

Počet uživatelů:

Počet transakcí
(rok 2017):

FINSKO

Rok založení:

Počet uživatelů:

DÁNSKO

Rok založení:

Počet uživatelů:

Počet transakcí
(rok 2017):

ŠVÉDSKO

Rok založení:

Počet uživatelů:

Počet transakcí
(rok 2017):

2004

3,9 milionu

2010

pronájem auta komunikace a objednání k lékaři

založení účtu na seznamce

umístění dítěte do školky

vyřízení rodičovské a penze

rychlejší vyřízení hypotéky

hlasování ve volbách

vyřízení rozvodu

2003

Počet transakcí
není veřejně
dostupný

2003

0,6
miliardy

0,7
miliardy

2,5
miliardy

4,8 milionu

4,7 milionu 8 milionů


