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 Proces přechodu od fyzických dokladů k elektronickému občanskému
průkazu znamená, jak si udržet konkurenceschopnost v rámci digitální ekonomiky. Jakou roli v tomto procesu sehrává Státní tiskárna cenin?

Donedávna by si málokdo spojil výraz
„tiskárna cenin“ s digitalizací a digitálními
službami, respektive s e-governmentem.
A přitom v rámci strategického směřování
Státní tiskárny cenin význam digitalizace
stále vzrůstá.
Pro STC jsou digitální služby prozatím komplementem k ceninové polygrafii. Jejich
cílem není stávající produkty nahradit, ale
rozšířit. Vytvořit takové digitální produkty,
u kterých lze využít mnohaleté zkušenosti
z kombinace špičkové ceninové polygrafie,
zajištění profesionální bezpečnosti v průběhu výroby a odborné znalosti v zabezpečených digitálních službách.
V současnosti STC v rámci výroby dokladů
zajišťuje komplexní proces od zpracování
grafického návrhu, přípravy pro tisk, vlastní
tisk, personalizaci až po doručení produktu
na místo určení. V oblasti osobních dokladů
STC zajišťuje také implementaci souvisejících IT systémů pro elektronický sběr dat,
pořizování žádostí, jejich centrální zpracování, personalizaci a následné vydávání dokladů na příslušných úřadech.

je možné pro překročení hranic v rámci EU
použít buď cestovní pas, nebo právě nový
OP s biometrickými údaji. Biometrické údaje uložené v občanském průkazu zároveň
nebude možné použít pro jiné účely, než
je ověření pravosti občanského průkazu
a totožnosti držitele občanského průkazu
při překračování státních hranic.
Svět se mění, ať chceme, nebo ne. Naši novou příležitost spatřuji v digitálních produktech. Mladá generace nechce v peněžence
kromě bankovek nosit několik identifikačních karet. Chce mít u sebe jen mobilní
telefon. Co jim nabídnout například identifikační doklad v mobilu, který je jakýmsi
dvojčetem fyzického občanského průkazu? Dokladem v mobilním telefonu byste
se např. mohli prokázat při silniční kontrole,
ale také v dalších běžných životních situa
cích, například na poště při vyzvednutí
zásilky atd. Jsme ve fázi digitalizace dokladů, tedy vytvoření digitálního dvojčete
dokladu, které je uchované mimo fyzický
doklad. Vždy by však měla být zachována
podmínka, že digitální doklad vydává (byť
zprostředkovaně) stejná autorita jako fyzický doklad. Vzhledem k tomu, že digitalizace
navazuje na elektronizaci dokladů, infrastruktura pro zpracování dat pro tuto fázi již
z velké části existuje.

Přibližte nám tedy elektronický občanský průkaz a současný stav jeho vývoje.

Trendy v oblasti fyzických a digitálních dokladů se neustále vyvíjí směrem
k integraci digitálních dvojčat osobních dokladů. Jak jste na to připraveni?

Nové občanské průkazy s biometrickými
údaji vychází z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU a rady (EU) ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů
totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své
právo volného pohybu. Nové OP obsahují
bezkontaktní čip, na kterém jsou uloženy
biometrické údaje držitele, tj. obraz obličeje a otisky prstů, obdobně jako tomu je například u cestovních pasů. Od srpna 2021

Vyvinuli jsme prototyp mobilní aplikace
eDokladovka včetně demoverze. Uvědomujeme si, že nestačí přijít s nápadem, musíme také navrhnout fungující řešení. A to
jsme udělali. eDokladovka je testovací mobilní aplikace (peněženka digitální identity),
která umožňuje ukládat jednotlivé digitální
doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz,
cestovní doklad atd.) obsahující libovolné
údaje, a to v závislosti na požadavku věcného správce. Využívání eDokladovky se
zatím předpokládá na národní úrovni.




Digitalizace osobních dokladů bude
výhodná především pro občany a instituce
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Jak samotná eDokladovka funguje?

Je to velmi jednoduché, uživatelsky příjemné. Držitel dokladu si v App Store/Google
Play nainstaluje příslušnou aplikaci do mobilního telefonu a nastaví si zabezpečení
aplikace s využitím biometrie telefonu. Kvalifikovaná potvrzení atributů získá po předložení žádosti u příslušného úřadu či na online portálu. Technicky lze řešení zajistit na
úrovni důvěry „VYSOKÁ“. Digitální doklady
uložené v aplikaci eDokladovka je možné
sdílet online nebo offline s kontrolní aplikací. Občan má plně pod kontrolou, jaká data
s kontrolní aplikací sdílí. Aplikace bude dostupná prakticky pro všechny současné telefony (Android i iOS). Primárně se sice jedná o mobilní aplikaci, ale je možný i vývoj
pro standardní PC platformu. Bezpečnost
uložení a způsob výměny dat mezi aplikací
držitele a ověřovatele je postavena na celosvětově uznávané interoperabilní normě
ISO 18013/5. Aplikace má aktivní ochranu
proti reverznímu inženýrství i ochranu uživatelů proti hackerským útokům. Při ztrátě
nebo výměně mobilního zařízení je třeba
znovu nainstalovat aplikaci eDokladovka
a aktivovat si jednotlivé doklady. Díky potřebě přihlašování se k těmto dokladům
prostřednictvím PIN nebo biometrických
údajů se předpokládá významné snížení
počtu zneužití osobních dokladů. Používání mobilních dokladů má dopad i na
úsporu času stráveného na úřadech, které
se nebudou muset tolik zabývat agendou
ztráty osobních dokladů a budou moci
využívat předepisování formulářů automatickým vyčtením dat z mobilního dokladu.
Státní tiskárna cenin v současné době vede
se všemi relevantními subjekty intenzivní
diskuse jak o možném technickém řešení,
tak o dalších nezbytných zejména legislativně-procesních souvislostech. STC je připravena prototyp aplikace eDokladovka finalizovat a podílet se na jejím zavedení do
praxe co nejdříve. 
Děkujeme za rozhovor.
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The process of transitioning from
physical documents to electronic ID
cards is the way to remain competitive
in the digital economy. What role does
the State Printing Works of Securities
play in this process?



Until recently, few people would have
associated the term “printing works of
securities” with digitisation and digital
services, or e-government. And yet, within
the strategic direction of the State Printing
Works of Securities (SPWS), digitisation is
becoming increasingly important.
For the SPWS, digital services are, for
now, a complement to the printing of
securities. Their aim is not to replace
existing products but to expand them. To
create digital products that can benefit
from years of combined experience in
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cutting-edge price printing, professional
security during production, and expertise
in secure digital services.
At present, the SPWS provides
a comprehensive process in the
production of documents, from graphic
design, preparation for printing, on-site
printing and personalisation, to delivery
of the product to its destination. In the
area of personal documents, the SPWS
also provides the implementation of
related IT systems for electronic data
collection, obtaining applications, their
central processing, personalisation and
subsequent issuance of documents at the
relevant offices.
Can you give us an overview of the
electronic ID card and the current state
of its development?



The new biometric ID cards are based on
the REGULATION (EU) OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT and of the Council of 20
June 2019 on strengthening the security
of the Union citizens’ identity cards and
residence permits issued to Union citizens
and their family members exercising their
right to free movement. The new ID cards
contain a contactless chip which stores
the holder’s biometric data, i.e. facial
image and fingerprints, in a similar way
to passports. As of August 2021, either
a passport or the new biometric ID card
can be used to cross borders within
the EU. At the same time, it will not be
possible to use the biometric data stored
in the ID card for purposes other than to
verify the authenticity of the ID card and
the identity of the ID card holder when
crossing national borders.

that the digital document is issued (albeit
indirectly) by the same authority as the
physical document. As digitisation follows
the computerisation of documents, the
data processing infrastructure for this
phase is already largely in place.
Trends in physical and digital
documents are constantly evolving
towards the integration of digital
copies of personal documents. How
prepared are you for this?



We have developed a prototype of the
eDokladovka mobile app, including
a demo version. We realise that it is not
enough to come up with an idea — we
also need to design a working solution.
And we have done that. Essentially,
eDokladovka is a test mobile application
(digital identity wallet) that allows you
to store individual digital documents (ID
card, driving licence, travel document,
etc.) containing any data, depending on
the request of the subject administrator.
The use of eDokladovka is expected to
stay at national level for the time being.



How does eDocladovka itself work?

It is very simple and user-friendly. The
document holder installs the appropriate
app on their mobile phone in the App
Store/Google Play and sets up the
security of the app using the phone’s
biometrics. They will get the qualified
attribute confirmations after submitting
the application to the concerned
authority or online portal. Technically, the
solution can be provided at the “HIGH”
level of trust. Digital documents stored
in the eDokladovka application can be
shared online or offline with the control
application. The citizen is in full control
of what data is shared with the control
application. The app will be available for
virtually all current phones (Android and
iOS). Although primarily a mobile app,
development for a standard PC platform is
also possible. The security of the storage
and the way data is exchanged between
the holder’s app and the verifier’s app
is based on the globally recognised
interoperable standard ISO 18013/5.
The application has active protection
against reverse engineering as well as

user protection against hacker attacks.
If a mobile device is lost or replaced, the
eDokladovka app needs to be reinstalled
and individual documents need to be
activated. With the need to log in to
these documents using PIN or biometric
data, the number of misuse of personal
documents is expected to be significantly
reduced. The use of mobile documents
also has an impact on saving time spent
with the authorities. And they will not
have to deal so much with the agenda
of lost personal documents and will be
able to use the prescription of forms by
automatically reading the data from the
mobile document. The State Printing
Works of Securities is currently conducting
intensive discussions with all relevant
parties on both a possible technical
solution and other necessary — especially
legislative and procedural — aspects. The
SPWS is ready to finalise the prototype
of the eDokladovka application and
participate in its implementation as soon
as possible. 
Thank you for the interview.

The world is changing, whether we want
it to or not. For us, I see a new opportunity
in digital products. The younger
generation does not want to carry several
identification cards in their wallet in
addition to banknotes. They just want to
carry a mobile phone. What about offering
them, for example, an identification
document on their mobile phone that
is a copy of a physical ID card? You
could use the document in your mobile
phone to prove yourself, for example, at
a road check, but also in other everyday
situations, such as at the post office when
picking up a parcel, etc. We are in the
phase of digitising documents, i.e. creating
a digital copy of the document that is
stored outside the physical document.
However, it should always be maintained

Issue 3/2022

Issue 3/2022

Priority Business&Government | 31

Business | Management Stories

Business | Management Stories

Digitisation of Personal Documents
Will Be Beneficial, Especially for Citizens
and Institutions

