eBadatelna – elektronická identifikace
O co se jedná?

Archiv bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) se úspěšně připojil k projektu elektronizace
státní správy a umožňuje tak všem badatelům prostřednictvím Národní Identitní Autority (NIA) ověřit
svou totožnost pro zřízení přístupu ke službám portálu eBadatelna bez nutnosti osobní návštěvy
některé z badatelen. Aby k tomu mohlo dojít, musí badatel disponovat tzv. elektronickou identitou,
tedy buď občanským průkazem vydaným po 1.7.2018 (tzv. eOP) a aktivovaným čipem, nebo
uživatelským profilem, založeným na portálu www.eidentita.cz Národní identitní autority (NIA), za
pomoci registrovaného telefonního čísla pro zasílání SMS a ověřené identity uživatele na libovolném
kontaktním místě státní správy (Czech POINT).

Elektronický občanský průkaz - eOP
Elektronický občanský průkaz umožní jeho držiteli využívat služeb, které poskytují jednotlivé
úřady, územně správní celky a další instituce, se kterými musí občan komunikovat při řešení určitých
životních situací. Aby nemusel tato místa (opakovaně) navštěvovat osobně z důvodu prokázání své
identity pro určitý úkon, postačí, že svou identitu prokázal např. při vystavení občanského průkazu a
následně může v komunikaci s úřady používat již jen identitu elektronickou. Tuto výhodu tedy získá
občan, jemuž byl vydán elektronický občanský průkaz (pouze eOP vydané po 1.7.2018!) a jenž si nechal
aktivovat jeho elektronické funkce (čip), zná svůj identifikační osobní kód (IOK), disponuje čtečkou
čipových karet (interní v notebooku, externí USB) a má nainstalovaný obslužný software (middleware),
který umožní počítači čip v eOP využít pro autorizaci požadované transakce. Tato problematika je velmi
detailně rozebrána na stránkách eidentita.cz pod tímto odkazem https://info.eidentita.cz/eop/ a na
dalších odkazech navigátoru v levé části zobrazené stránky pod názvem „Další informace“. Návod pro
vlastní elektronickou identifikaci včetně názorných videoukázek pak lze nalézt přímo pod odkazem
https://info.eidentita.cz/eop/Identifikace.aspx.

Zřízení elektronické identity bez eOP
Pokud žadatel není držitelem eOP, má možnost zřídit si elektronickou identitu „náhradním
způsobem“. Bude tak moci využívat většinu služeb (pochopitelně, že ne všechny – pouze ty, které
vyžadují nízký a střední stupeň zabezpečení, tzv. LOA), které úřady, územně správní celky a další
instituce poskytují. Jedná se o identifikační prostředek založený na uživatelském jménu, heslu a
unikátním kódu zasílaném formou SMS zprávy na registrované mobilní telefonní číslo při každém
použití identity. Tato problematika je velmi detailně rozebrána na stránkách eidentita.cz pod tímto

Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, +420221008277
odkazem https://info.eidentita.cz/ups/ a na dalších odkazech navigátoru v levé části zobrazené stránky
pod názvem „Další informace“.
Pro prvotní aktivaci tohoto identifikačního prostředku lze (bez nutnosti osobní návštěvy) využít
buď ověření pomocí datové schránky fyzické osoby (pokud jí žadatel disponuje), nebo (s nutností
osobní návštěvy) ověřením na libovolném kontaktním místě státní správy Czech POINT formou
souhlasu s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel (ROB) Správě základních registrů (ISZR)
pro potřeby eidentita.cz.

Registrace v eBadatelně pro držitele elektronické identity
Jelikož je Archiv jako úřad vázán platnou legislativou, musí dodržet především příslušná
ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, týkající se zpřístupnění archiválií,
kdy zákon vyžaduje vyplnění badatelského listu a prokázání totožnosti obsluze badatelny. Vyplňte si
tedy elektroniskou obdobu svého badatelského listu na webových stránkách naší aplikace
eBadatelna.cz - povinné pravdivé údaje, označené ve formuláři hvězdičkou (včetně Vaší platné emailové adresy), jsou v obrázcích pro ilustraci zakroužkovány červeně, tlačítko pro dokončení Vaší
registrace pak je zvýrazněno zeleným obdélníkem). Veškeré vyplněné údaje musí být ověřitelné
v informačním systému základních registrů (ISZR) a na jejich zpracování se vztahuje zákon č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (tzv. nařízení
GDPR) ve znění pozdějších předpisů.
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Po odeslání vyplněného formuláře tlačítkem „Registrovat“ dojde k odeslání ověřovacího emailu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a registrace nebude dokončena, dokud platnost Vaší emailové adresy nepotvrdíte pomocí kliknutí na odkaz uvedený v zaslaném ověřovacím e-mailu. Poté již
bude vytvořen Váš badatelský účet.

Aktivace účtu v eBadatelně
Aby Váš přístup nebyl nijak omezen a aby digitalizáty, které si vyhledáte, mohly být zobrazeny
v čitelné podobě, je třeba Váš nově vzniklý badatelský účet aktivovat. V tomto okamžiku máte dvě
možnosti, jak to provést:
a) Návštěvou badatelny a předložením dokladu totožnosti obsluze
b) Ověřením totožnosti prostřednictvím Vaší elektronické identity
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Pokud zvolíte možnost „b“, zobrazí se Vám formulář s Vašimi (povinnými) osobními údaji, které
je nutné před ověřením zkontrolovat, zda neobsahují chyby, či překlepy, a po stisku tlačítka „Ověřit na
eidentita.cz“ budete Vy i Vámi zadané položky přesměrováni na portál eidentita.cz k ověření.

Zde již záleží, jaký identitní prostředek máte k dispozici (zda eOP, či jméno & heslo & SMS) a
který si pro ověření Vaší totožnosti vyberete.

Pokud se úspěšně ověří Vaše totožnost, bude ještě nezbytné udělit souhlas s poskytnutím
Vašich osobních údajů pro kvalifikovaného poskytovatele – tedy Archiv bezpečnostních složek – a
v jakém rozsahu. Tomu odpovídají žlutooranžová tlačítka k (ne)udělení souhlasu ve spodní části
formuláře.
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Výsledkem uděleného souhlasu bude přesměrování zpět na stránky eBadatelny a zobrazení
zprávy tohoto znění:

Aktivace by úspěšná. Můžete bádat.

A nyní již opravdu můžete bádat. Přejeme Vám příjemné chvíle strávené ve společnosti našich
digitalizovaných pokladů ☺

Tým ABS
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