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Vyrozumění o částečném poskytnutí, a rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Správa základních registrů (dále jen „SZR“ nebo „povinný subjekt“), jako povinný
subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), obdržela žádost
o poskytnutí informací od pana Mgr. Petra Novotného, trvale bytem: Karlštejnská
2212, 252 28 Černošice, id datové schránky: rizgri9 (dále jen „žadatel“), která byla
doručena SZR dne 7. května 2021 (dále jen „žádost“).
Povinný subjekt v reakci na body 1) až 3) žádosti poskytuje žadateli následující
informace:
1) Kolik bylo aktivních identitních prostředků dle jednotlivých kategorií
(eObčanka, bankovní identita atd.) k 31. 12. 2020 a kolik bylo
uskutečněno faktických přihlášení těmito identitními prostředky k
danému datu.
Prostředek pro
elektronickou
identifikaci
eOP

Počet
aktivovaných
prostředků
k 31.12.2020
337 051

Počet přihlášení
k 31.12.2020

Počet unikátních
přihlášení
k 31.12.2020

492 056

23 192

NIA ID

87 217

1 839 562

84 879

Mobilní klíč
eGovermnetu
čipová karta
Starcos
MojeID

2 254

7 369

1 390

500

33 908

447

5 675

23 033

3 674

0

0

0

BankID
Vysvětlivky:

„Počet přihlášení“ udává celkový počet přihlášení daným prostředkem od jeho
spuštění až k uvedenému datu.
„Počet unikátních přihlášení“ udává počet přihlášení, které byly učiněny daným
prostředkem od jeho spuštění až k uvedenému datu rozdílnými osobami (tj.
nejedná se celkový počet transakcí daného prostředku, ale počet rozdílných osob,
které prostředkem přihlásily).
2) Kolik je aktivních identitních prostředků dle jednotlivých kategorií k
30. 4. 2021 a kolik bylo uskutečněno faktických přihlášení těmito
identitními prostředky k danému datu.
Prostředek pro
elektronickou
identifikaci
eOP

Počet
aktivovaných
prostředků
k 30.04.2021
377 528

Počet přihlášení
k 30.04.2021

Počet unikátních
přihlášení
k 30.04.2021

683 726

29 080

NIA ID

117 141

2 839 412

113 367

Mobilní klíč
eGovermnetu

18 701

148 774

13 338

562

54 207

490

MojeID

18 418

131 784

12 946

ČSOB Identita

260 759

95 693

17 538

ČSOB Identita
Low

126 337

6 891

2 531

Bankovní
IDentita České
spořitelny

1 838 130

322 219

74 862

čipová karta
Starcos

2

Bankovní
identita KB
Bankovní
Identita Air Bank
Bankovní
Identita
MONETA
Money Bank

942 408

79 510

23 184

1 078 159

61 209

20 661

875 624

17 301

5 442

3) Jaký byl měsíční vývoj počtu aktivních identitních prostředků dle
jednotlivých kategorií a jimi uskutečněných faktických přihlášení v
jednotlivých měsících leden až duben 2021.
Požadované informace uvádíme v přiloženém dokumentu „Vývoj počtu aktivních
identitních prostředků dle kategorií a uskutečněný počet přihlášení
01_042021.pdf“.
Povinný subjekt v reakci na bod 4) žádosti
vydává
dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ a v souladu s ustanovením § 15 a § 20 odst. 4 písm.
a) InfZ, ve spojení s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů toto
ROZHODNUTÍ,
kterým se žádost o informace v rozsahu bodu 4) žádosti odmítá v souladu s § 15
odst. 1 InfZ.
Odůvodnění:
SZR, jakožto správce Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (dále jen „NIA“)
eviduje celkový počet přihlášení uživatelů prostřednictvím Národního bodu pro
identifikaci a autentizaci za účelem vzdáleného ověření identity při přistupování
k online službám poskytovaných kvalifikovanými poskytovateli. Reporty dostupné
povinnému subjektu také obsahují data rozlišující počty přihlášení dle druhu
identifikačního prostředku. Tyto informace jsou žadateli poskytnuty výše.
Informace požadované žadatelem v bodu 4) nemá povinný subjekt k dispozici.
Současné služby reportingu NIA, které jsou pro SZR zajišťovány externím
dodavatelem, neumožňují rozlišit přihlášení prostřednictvím NIA dle jednotlivých
druhů služeb. Toto rozlišení by si SZR musel v reakci na bod 4) žádosti žadatele
zadat, vyžádat a uhradit u externího dodavatele.
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Podle § 2 odst. 4 InfZ platí, že povinnost poskytovat informace se netýká mj.
vytváření nových informací. Protože požadovanou informaci nemá povinný subjekt
k dispozici a bylo by nutné ji k žádosti žadatele vytvořit, bylo rozhodnuto o
odmítnutí žádosti v bodě 4), jak je uvedeno výše.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí máte právo podat v souladu s ustanovením § 16 InfZ
odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této odpovědi. Odvolání se podává
ke Správě základních registrů, o odvolání rozhoduje ve smyslu § 20 odst. 5 InfZ
Ministerstvo vnitra.

otisk úředního razítka
Ing. Michal Pešek
vedoucí služebního úřadu
ředitel Správy základních registrů
podepsáno elektronicky

Přílohy
1. Vývoj počtu aktivních identitních prostředků dle kategorií a uskutečněný
počet přihlášení 01_042021.pdf

Vyřizuje: Klára Karimaghai
tel:
225 514 749
email: klara.karimaghai@szrcr.cz
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