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Chytrá identita v chytrém telefonu  
JEDNODUŠE A PŘITOM BEZPEČNĚ ON-LINE 





Bez autentizace nelze použít jiná 

bezpečnostní opatření 

Hesla > 90% autentizací 

Ostatní technologie dohromady < 10% 
 

Trvalý růst kybernetického zločinu !!! 

  

91% 

1% 1% 1% 2% 2% 2% 
Login name / password 

One time passworeds (OTP) 

Public key infrastructure (PKI) 

Biometrics (static & dynamic) 

Federative identity 

Adaptive authentication 

Side channel (e.g. SMS) 

 Cílová aplikace/systém nemůže být odolnější proti útoku než je nejslabší 

část autentizace 

 Cílová aplikace/systém nemůže mít vyšší dostupnost než je dostupnost 

autentizace 



Eroze hesel 
o Bezpečnost hesel trvale klesá – více jak 95% hesel není silných 

 

Entity, které autentizují uživatele MUSÍ nabízet autentizační mechanizmus, 

který rozšiřuje nebo je alternativou k heslům.  
The IDentity Ecosystem Stearing Group (IDESG) 

PPP projekt pod NSTIC, USA 

 
 

Chytrá zařízení 
o Boom používání mobilních chytrých zařízení 

o Nové možnosti a nové výzvy 

o BYOD  (Bring Your Own Device) 

 

 

 

Nezvratné trendy … 



Chytrá identita v chytrém telefonu  

Automaticky spravované identifikátory  

• Uživatel nic nezadává 

• Správce nemusí řešit konflikty 

• Vestavěná ochrana soukromí  

 

Automaticky spravované kryptografické klíče 

• Uživatel se stará jen o své zařízení 

• Bezpečnost řídí bezpečnostní správce 

 
  

 

Maximální 
automatizace 

Jednoduché, 

všeobecné užití 
Vysoká bezpečnost 



Nouzové stavy … 

Ztráta, porucha elektronické identity  
• Výpadek cílových služeb pro občana 

• Šance pro útočníka 

 

Replika 
Více zařízení jednoho uživatele 

• Automatická detekce útoku  

• Samoobsluha 

• Bez výpadku cílových služeb 

 

Osobní faktor – nový design druhého faktoru 

• Prokazuje že nosič elektronické identity je ve správných rukách 

• Jediný faktor (pro všechny poskytovatele služeb i všechny repliky) 

• Adaptivní použití řízené poskytovatelem služby 

 

 



Praktické použití … 

 Autentizace 
Web aplikace  

Mobilní app  

 

 Transakce 
Bezpečný kanál 

Adaptivní osobní faktor 

 

 Kvalifikovaný podpis 
eIDAS 

Podpis jménem podepisující osoby  



 

 

 Děkuji za pozornost 
JEDNODUŠE A PŘITOM BEZPEČNĚ ON-LINE 



ADUCID - architektura externí autentizace 

Another App … 
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Co se skrývá pod kapotou 

Personal Electronic 
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Způsob implementace … 

ROB on-line 

ROB on-line Web 

Aplikace 
ROB 

 on-line 

AIM 

ISZR 

eID 

Aplikace 
eID 

AIM 

ROB on-line app 

 
PEIG 

 
občan 

Registrace 

úředník 


