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Vytknuto pVytknuto přřed zed záávorkouvorkou

Projekt Projekt ePasePas (projekt CDBP) je výsledkem pr(projekt CDBP) je výsledkem práácece
zhruba 10ti odborných zhruba 10ti odborných úútvartvarůů Ministerstva vnitraMinisterstva vnitra

a je výsledkem a je výsledkem úúsilsilíí cca 20ti odborných firem,cca 20ti odborných firem,
koordinovaných Stkoordinovaných Stáátntníí tisktiskáárnou cenin, s. p.rnou cenin, s. p.

PovaPovažžuji si za uji si za ččestest
zde tento projekt za vzde tento projekt za vššechny zainteresovanechny zainteresovanéé ppřředstavit.edstavit.

V prezentaci jsou pouV prezentaci jsou použžity nity něěkterkteréé slidyslidy ppřřevzatevzatéé od od řřeeššitelitelůů..



Osnova prezentaceOsnova prezentace
1)1) Geneze problematiky biometrieGeneze problematiky biometrie
2)2) VýchozVýchozíí prpráávnvníí situace, milnsituace, milnííkyky
3)3) ZadZadáánníí
4)4) ŘŘeeššiteliteléé
5)5) ŘŘeeššeneníí
6)6) ImplementaceImplementace
7)7) ProvozProvoz
8)8) Pohledem Pohledem spoluspoluřřeeššiteleitele
9)9) Pohledem uPohledem užživateleivatele
10)10) ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnostinosti
11)11) SilnSilnéé a slaba slabéé strstráánky projektunky projektu
12)12) ZZáávvěěrr



1)1) Geneze problematiky biometrie (I.)Geneze problematiky biometrie (I.)

CelosvCelosvěětovtováá priorita pro vpriorita pro vííza,za,
slosložžititéé hledhledáánníí konsensukonsensu
Po Po úútoctocíích na ch na NewNew York v roce 2001York v roce 2001
eskalace naleskalace nalééhavosti havosti řřeeššeneníí
CelosvCelosvěětovou koordinaci sjednocentovou koordinaci sjednoceníí
cestovncestovníích dokladch dokladůů zajizajiššťťuje s manduje s mandáátemtem
OSN od roku 1947 ICAOOSN od roku 1947 ICAO
(mezin(mezináárodnrodníí organizace civilnorganizace civilníího letectvho letectvíí))



Geneze problematiky biometrie (II.)Geneze problematiky biometrie (II.)
ÚÚspspěěchy ICAO v oblasti celosvchy ICAO v oblasti celosvěětovtovéého sjednocovho sjednocováánníí
cestovncestovníích dokladch dokladůů

SjednocenSjednoceníí polopoložžek na datovek na datovéé strstrááncence
ZavedenZavedeníí strojovstrojověě ččitelnitelnéé zzóónyny
DoporuDoporuččeneníí pro pro biometrickbiometrickéé prvkyprvky

hlavnhlavníí ddůůvody pro biometrii: snaha odhalovat vody pro biometrii: snaha odhalovat 
nelegnelegáálnlníí migraci, ztmigraci, ztíížžit padit paděělláánníí dokladdokladůů,,
prokazovat pprokazovat přříípadnpadnéé zmzměěny totony totožžnostinosti

DodateDodateččnnéé efekty:efekty:
1)1) vvášáš cestovncestovníí doklad nikdo nemdoklad nikdo nemůžůže zneue zneužžíít,t,
2)2) vavašíším jmm jméénem nikdo nemnem nikdo nemůžůže vystupovat.e vystupovat.



Geneze problematiky biometrie (III.)Geneze problematiky biometrie (III.)

BiometrickýBiometrický prvek:prvek:
Je zejmJe zejmééna universna universáálnlníí, jedine, jedineččný a stný a stáálýlý
UmoUmožňžňuje jednoznauje jednoznaččnou identifikaci osobynou identifikaci osoby
BiometrickýmBiometrickým prvkem je napprvkem je napřřííklad:klad:

Otisk prstuOtisk prstu
Otisk dlanOtisk dlaněě
SSíítnice okatnice oka
DNADNA
PachPach
Styl chStyl chůůzeze
……



2)2) VýchozVýchozíí prpráávnvníí situace, milnsituace, milnííkyky
20. 6. 200320. 6. 2003 v reakci na 11. zv reakci na 11. záářříí 2001 potvrzuj2001 potvrzujíí ččlensklenskéé ststááty EU v Soluni ty EU v Soluni 

jednotný pjednotný přříístup EU k zavedenstup EU k zavedeníí biometriebiometrie
13. 12. 200413. 12. 2004 Rada ES vydRada ES vydáávváá NaNařříízenzeníí čč. 2252/2004 o norm. 2252/2004 o normáách pro ch pro 

bezpebezpeččnost a nost a biometrickbiometrickéé prvky v cestovnprvky v cestovníích pasech ch pasech 
a cestovna cestovníích dokladechch dokladech

28. 2. 200528. 2. 2005 Komise vydKomise vydáávváá RozhodnutRozhodnutíí, kterým se stanov, kterým se stanovíí technicktechnickéé
specifikace norem pro biometrii v cestovnspecifikace norem pro biometrii v cestovníích pasechch pasech

15. 6. 200515. 6. 2005 VlVlááda da ČČR vydR vydáávváá UsnesenUsneseníí čč. 740, kterým schvaluje Pl. 740, kterým schvaluje Pláán n 
postupu postupu ČČR pR přři implementaci Nai implementaci Nařříízenzeníí RadyRady

23. 12. 200523. 12. 2005 podpis smlouvy s poskytovatelem slupodpis smlouvy s poskytovatelem služžbyby
31. 3. 200631. 3. 2006 prezident podepsal novelu zprezident podepsal novelu záákona o cestovnkona o cestovníích dokladech, ch dokladech, 

zzáákon kon čč. 136/2006 Sb. . 136/2006 Sb. 
25. 8. 200625. 8. 2006 vstupuje v platnost provvstupuje v platnost prováádděěccíí vyhlvyhlášáška k novele zka k novele záákonakona

o cestovno cestovníích dokladech (ch dokladech (čč. 415/2006 Sb.). 415/2006 Sb.)
1. 9. 20061. 9. 2006 zahzaháájenjeníí provozu sluprovozu služžby Iby I

(tzv. zku(tzv. zkuššebnebníí provoz nad ostrými daty, tj. zahprovoz nad ostrými daty, tj. zaháájenjeníí popořřizovizováánníí
a zpracova zpracováávváánníí žžáádostdostíí o cestovno cestovníí doklady s nosidoklady s nosiččem em 
dat s dat s biometrickýmibiometrickými úúdaji, zkudaji, zkuššebnebníí provoz potrvprovoz potrváá aažž do do 
nasazennasazeníí otiskotiskůů prstprstůů, tedy do dubna 2009), tedy do dubna 2009)



Intermezzo Intermezzo -- obecnobecnáá poznpoznáámkamka
I kdyI kdyžž jsou celosvjsou celosvěětovtovéé normy ISO, doporunormy ISO, doporuččeneníí ICAO ICAO 
a sma směěrnice EU velmi prnice EU velmi přříísnsnéé z pohledu technologickz pohledu technologickéého ho 
(tedy co syst(tedy co systéém musm musíí umoumožžnit), nit), řřeeššeneníí, kter, kteráá se vejdou se vejdou 
do stanovendo stanovenéého rho ráámce, je mnoho.mce, je mnoho.
KaKažždý stdý stáát hledt hledáá v danv danéém rm ráámci obtmci obtíížžnněě vlastnvlastníí řřeeššeneníí, kter, kteréé bude bude 
nejvnejvííce vyhovovat jeho legislativnce vyhovovat jeho legislativníím zvyklostem a technickým m zvyklostem a technickým 
momožžnostem.nostem.
PPřři pi přříípravpravěě celceléého projektu se naho projektu se našši pracovni pracovnííci ci 
seznseznáámili s mili s řřeeššeneníími v nmi v něěkterých stkterých stáátech EU, katech EU, kažžddéé je jinje jinéé, , 
žžáádndnéé z nich nelze kompletnz nich nelze kompletněě ppřřevzevzíít, vt, vžždy je tdy je třřeba eba řřeeššeneníí upravit upravit 
podle mpodle míístnstníích podmch podmíínek.nek.
JednJednáá se o se o úúkol mimokol mimořřáádndněě nnáároroččný organizaný organizaččnněě, legislativn, legislativněě, , 
technicky i finantechnicky i finanččnněě..



3)3) ZadZadáánníí
ZadZadáánníí bylo vypracovbylo vypracovááno na zno na záákladkladěě::

Znalosti doporuZnalosti doporuččeneníí ICAO, norem ISO,ICAO, norem ISO,
smsměěrnic a doporurnic a doporuččeneníí EUEU

ČČlenstvlenstvíí v pracovnv pracovníí skupinskupiněě ICAOICAO
ČČlenstvlenstvíí v pracovnv pracovníí skupinskupiněě EU pro vEU pro víízaza

RozborRozborůů a analýza analýz
KonzultacKonzultacíí s odbornými firmamis odbornými firmami
PoznatkPoznatkůů z pracovnz pracovníích cest (vch cest (vččetnetněě Slovenska)Slovenska)

Situace byla výjimeSituace byla výjimeččnnáá i v tom, i v tom, žže ze záákon se chystal kon se chystal 
soubsouběžěžnněě a koordinovana koordinovaněě s tvorbou zads tvorbou zadáánníí sluslužžbyby
PPřřííprava zadprava zadáánníí trvala cca 1,5 roku (od r. 2004)trvala cca 1,5 roku (od r. 2004)



4)4) ŘŘeeššiteliteléé
GenerGeneráálnlníí dodavatel je dodavatel je StStáátntníí tisktiskáárna cenin, s. p.rna cenin, s. p.
byl osloven na zbyl osloven na záákladkladěě zzáákona o zadkona o zadáávváánníí veveřřejných ejných 
zakzakáázek (výjimka pro stzek (výjimka pro stáátntníí podnik zpodnik zřříízený za zený za 
poptpoptáávaným vaným úúččelem, utajovanelem, utajovanéé informace, informace, §§ 4, 4, 
odstavec 1, podstavec 1, píísmeno a) a k) zsmeno a) a k) záákona)kona)
VVššechny subdodavatele jiechny subdodavatele jižž si vybsi vybííral generral generáálnlníí
dodavatel na zdodavatel na záákladkladěě jeho poptjeho poptáávekvek
HlavnHlavníími subdodavateli jsou:mi subdodavateli jsou:

Logica CMG (projektovLogica CMG (projektováá kancelkanceláářř))
Siemens IT Siemens IT SolutionsSolutions
Monet PlusMonet Plus
SecunetSecunet



5)5) ŘŘeeššeneníí

Bylo detailnBylo detailněě dopracovdopracovááno jino jižž s s řřeeššitelem itelem 
(obdoba nyn(obdoba nyníí momožžnnéého southo soutěžěžnníího dialogu)ho dialogu)
PPřřed rozhodnuted rozhodnutíím o nm o něěkterých variantkterých variantáách byla ch byla 
provprováádděěna mna měřěřeneníí na prototypechna prototypech
(nap(napřřííklad vyladklad vyladěěnníí postupu postupu úúřřednednííka pka přři i 
snsníímmáánníí podoby podoby žžadatele)adatele)
Jako zadavatelJako zadavateléé jsme mjsme měěli velkou podporu li velkou podporu 
vedenvedeníí ((řřeeššeneníí se muselo v termse muselo v termíínu nalnu naléézt)zt)



ŘŘeeššeneníí -- architektura systarchitektura systéémumu

Centrální systém
Ministerstvo vnitra

227 + 8
kontaktních míst

Centrální
evidence

Obsluha CS
Monitoring
HelpDesk

Kurýr

Transport dokladů z STC na MV a z MV na kontaktní místa

Výrobce dokladů
STÁTNÍ TISKÁRNA

CENIN



6)6) ImplementaceImplementace

Bylo potBylo potřřeba k centreba k centráálnlníímu systmu systéému v celmu v celéé ČČeskeskéé
republice prepublice přřipojit:ipojit:

205 obc205 obcíí s rozs rozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí
22 22 úúřřadadůů mměěstských stských ččáásti hl. m. Prahysti hl. m. Prahy
8 pracovi8 pracoviššťť cizineckcizineckéé policiepolicie
(jedn(jednáá se o pse o přřipojenipojeníí vyhrazenou komunikavyhrazenou komunikaččnníí
infrastrukturou, nikoli internetem)infrastrukturou, nikoli internetem)

Konzultace s obcemi byly zahKonzultace s obcemi byly zaháájeny jejeny ješšttěě ppřřed ed 
schvschváálenleníím zm záákona i pkona i přřed podpisem smlouvy,ed podpisem smlouvy,
v naprostv naprostéé vvěěttššininěě mmííst se jednalo o rozsst se jednalo o rozsááhlhléé stavebnstavebníí
zzáásahy do budov (rozdsahy do budov (rozdíílnlnéé vlastnickvlastnickéé vztahy!!!),vztahy!!!),
obce obdrobce obdržžely od stely od stáátu ptu přřííspspěěvek na tyto vek na tyto úúpravypravy



7)7) Provoz (I.)Provoz (I.)
Provoz byl zahProvoz byl zaháájen jednorjen jednoráázovzověě v celv celéé ČČRR
v pv páátek 1. ztek 1. záářříí 2006, prakticky bez probl2006, prakticky bez probléémmůů
(d(dííllččíí nedostatky nedostatky ŽŽelezný Brod a Praha 4)elezný Brod a Praha 4)
Od pondOd ponděěllíí 4. z4. záářříí 2006 je syst2006 je systéém v testovacm v testovacíím m 
provozu s ostrými daty (tak tomu bude aprovozu s ostrými daty (tak tomu bude ažž do do 
rozrozšíšířřeneníí systsystéému o prmu o prááci s otisky prstci s otisky prstůů, tedy , tedy 
do dubna 2009)do dubna 2009)
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8)8) Pohledem Pohledem spoluspoluřřeeššiteleitele

OIVS mOIVS měěl odpovl odpověědnost za:dnost za:
VyjednVyjednáávváánníí s obcemi o stavebns obcemi o stavebníích ch úúpravpravááchch
Elektronickou Elektronickou ččáást st ePasuePasu
Provoz NCA a NIMSProvoz NCA a NIMS

Jednalo se o nejrozsJednalo se o nejrozsááhlejhlejšíší projekt, který nprojekt, který nášáš
civilncivilníí úúsek na MV kdy realizovalsek na MV kdy realizoval
Bylo vynikajBylo vynikajííccíí zkuzkuššenostenostíí se podse podíílet na prlet na prááci ci 
týmtýmůů řříízených profesionzených profesionáálnlníí projektovou projektovou 
kancelkanceláářříí



9)9) Pohledem uPohledem užživateleivatele

SystSystéém jako takový je mimom jako takový je mimořřáádndněě spolehlivý, dspolehlivý, dííllččíí
problprobléémy v provozu jsou zpmy v provozu jsou způůsobeny zejmsobeny zejmééna na 
nedostatky v evidenci obyvatel,nedostatky v evidenci obyvatel,
se kterou je systse kterou je systéém onm on--line propojenline propojen
Nejsou starosti s Help Nejsou starosti s Help DeskemDeskem (smluvn(smluvníí sluslužžba)ba)
Je vynikajJe vynikajííccíí nemnemíít starost ani o hlavnt starost ani o hlavníí systsystéémm
(vylad(vyladěěnnáá SLA), ani o koncovSLA), ani o koncováá zazařříízenzeníí na obcna obcíích ch 
(smlouvy mezi poskytovatelem slu(smlouvy mezi poskytovatelem služžby a obcemi, na by a obcemi, na 
rozdrozdííl od nal od naššich dalich dalšíších systch systéémmůů))



10) Zaji10) Zajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (I.)nosti (I.)

ProcesnProcesníí bezpebezpeččnost (proces od ponost (proces od poččáátku stavtku stavěěn podle n podle 
pravidel bezpepravidel bezpeččnnéého systho systéému)mu)
ObjektovObjektováá bezpebezpeččnost (obce, MV, STC)nost (obce, MV, STC)
MechanickMechanickéé a opticka optickéé bezpebezpeččnostnnostníí prvky eprvky e--pasupasu
Infrastruktura elektronických certifikInfrastruktura elektronických certifikááttůů (PKI)(PKI)
MezinMezináárodnrodníí standardystandardy
ŠŠifrovifrováánníí elektronickelektronickéé komunikacekomunikace
BiometrickBiometrickéé úúdaje z cestovndaje z cestovníích dokladch dokladůů
nejsou v nejsou v ČČR uklR uklááddáány v databny v databáázzííchch



ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (II.)nosti (II.)

kinegram reliéfní ražba

TLI



ZajiZajiššttěěnníí
bezpebezpeččnosti (III.)nosti (III.)

UkUkáázka postupnzka postupnéého ho 
odbruodbruššovováánníí vrstev vrstev 

polykarbonpolykarbonáátutu



ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (IV.)nosti (IV.)

SystSystéém m ePasuePasu zajizajiššťťuje velmi vysokou ochranu uje velmi vysokou ochranu 
osobnosobníích ch úúdajdajůů na nna něěkolika kolika úúrovnrovnííchch
A)A) Basic Access Basic Access ControlControl (BAC)(BAC)

Data nelze naData nelze naččííst bez znalosti algoritmu a bez znalosti MRZst bez znalosti algoritmu a bez znalosti MRZ
ČČip v ip v ePasuePasu ČČR nelze klonovat, aniR nelze klonovat, anižž by se to u klonu zjistilo by se to u klonu zjistilo 
(na rozd(na rozdííl napl napřřííklad od SRN je v klad od SRN je v ČČR u BAC pouR u BAC použžita jeita ješšttěě AA)AA)
V pV přříípadpaděě neoprneopráávnvněěnnéého naho naččtenteníí dat se jejich pdat se jejich přřííjemce dozvjemce dozvíí
stejnstejněě pouze informace, kterpouze informace, kteréé lze zlze zíískat z otevskat z otevřřenenéého pasu      ho pasu      
z datovz datovéé strstráánky (strnky (stráánka s fotografinka s fotografiíí a za záákladnkladníími mi úúdaji)daji)

B)B) ExtendedExtended Access Access ControlControl (EAC)(EAC)
NejvyspNejvyspěělejlejšíší ochrana, kterou budou mochrana, kterou budou míít otisky prstt otisky prstůů



ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (V.)nosti (V.)



ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (VI.)nosti (VI.)



ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (VII.)nosti (VII.)
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ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (VIII.)nosti (VIII.)
„„VyprVypráávvěěnnéé schschéémama““ komunikace komunikace ePasuePasu a a ččteteččkyky
pro BAC (pro ppro BAC (pro přříípad, kdy pad, kdy ePasePas nenneníí v pouzdru):v pouzdru):

Komunikace nenKomunikace neníí ššifrovifrováánana
ČČteteččka vyska vysíílláá signsignáály vhodnly vhodnéé frekvence, frekvence, ePasePas se ozvese ozve
ČČteteččka je schopna rozpoznat, ka je schopna rozpoznat, žže se jedne se jednáá o o ePasePas
ČČteteččka vyzve ka vyzve ePasePas, aby j, aby jíí dal data:dal data:

KdyKdyžž neznneznáá „„hesloheslo““, , ePasePas mlmlččíí, data nevyd, data nevydáá
KdyKdyžž ččteteččka znka znáá „„hesloheslo““ (je odvozeno zn(je odvozeno znáámým algoritmem ze strojovmým algoritmem ze strojověě
ččitelnitelnéé zzóóny), pas data (z DG 1 a z DG 2) ny), pas data (z DG 1 a z DG 2) ččteteččce vydce vydáá

Je tJe třřeba meba míít na pamt na paměěti:ti:
ePasePas vydvydáá pouze data, kterpouze data, kteráá stejnstejněě obsahuje datovobsahuje datováá strstráánkanka
V V ČČR pouR použžititáá aktivnaktivníí autentizaceautentizace (AA) umo(AA) umožňžňuje poznat uje poznat „„klonklon““



ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (IX.)nosti (IX.)
„„VyprVypráávvěěnnéé schschéémama““ komunikace komunikace ePasuePasu a a ččteteččkyky
pro EAC (pro ppro EAC (pro přříípad, kdy pad, kdy ePasePas nenneníí v pouzdru):v pouzdru):

ProbProběěhne komunikace jako u BAChne komunikace jako u BAC
ePasePas data z datovdata z datovéé strstráánky vydnky vydáá (ne otisky prst(ne otisky prstůů z DG3)z DG3)
ČČteteččka poka požžááddáá ePasePas o dalo dalšíší data (data (neneššifrovanifrovaněě, ale ji, ale jižž
popoššle le ePasuePasu klklííčč, kterým bude o, kterým bude oččekekáávat zavat zaššifrovanou ifrovanou 
zpzpěětnou komunikaci, tedy odpovtnou komunikaci, tedy odpověďěď ePasuePasu ččteteččce)ce)
ePasePas (za(zaššifrovanifrovaněě podle ppodle přředchozedchozíí odrodráážžky) poky) požžááddáá
ččteteččku o ku o „„heslo2heslo2““ (dal(dalšíší komunikace je takkomunikace je takéé ššifrovifrováána)na)
ČČteteččka spoka spoččte aktute aktuáálnlníí „„heslo2heslo2““ a poa poššle ho le ho ePasuePasu



ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (X.)nosti (X.)
PokraPokraččovováánníí „„vyprvypráávvěěnnéého schho schéématumatu““ komunikace komunikace 
ččteteččky a ky a ePasuePasu pro EAC:pro EAC:

ePasePas mmáá v pamv paměěti, ti, žže kdye kdyžž se ho nse ho něěkdo zeptkdo zeptáá certifikcertifikáátem tem 
„„AA““, m, máá mu odevzdat data, je ale tmu odevzdat data, je ale třřeba deba dáále vle věědděět:t:

RootRoot certifikcertifikáát mt máá platnost 2 roky,platnost 2 roky,
ProvProvááddíí se jednou mse jednou měěssííččnněě řříízenzenáá zmzměěna (upgrade) certifikna (upgrade) certifikáátu,tu,
Po dvou rocPo dvou rocíích tzv. ch tzv. „„linklink certifikcertifikáátt““ ppřřeklene konec platnosti eklene konec platnosti 
jednoho jednoho rootroot certifikcertifikáátu (2 roky), aby bylo motu (2 roky), aby bylo možžno zajistit no zajistit 
žživotnost ivotnost ePasuePasu (10 let),(10 let),
ePasePas si psi přři komunikaci i komunikaci „„dohrajedohraje““ potpotřřebnebnéé upgrade certifikupgrade certifikááttůů
a aktualizuje si a aktualizuje si ččas (as (ččteteččka tka tíím, m, žže upgrade me upgrade máá, dokazuje, , dokazuje, žže je e je 
v systv systéému platnmu platněě zapojena, zapojena, žže je jíí ststáát X dal dt X dal důůvvěěru a mru a můžůže e ččííst)st)



ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (XI.)nosti (XI.)

Ochrana proti odevzdOchrana proti odevzdáánníí dat otiskdat otiskůů prstprstůů
z z ePasuePasu (ze z(ze zóóny DG3) neoprny DG3) neopráávnvněěnnéé ččteteččce:ce:

NedNedůůvvěěryhodný stryhodný stáát od nt od náás nedostane certifiks nedostane certifikáát, t, 
ččteteččka v takovka v takovéém stm stáátu data neptu data nepřřeeččte (i kdyby byla te (i kdyby byla 
tato tato ččteteččka zapojena v systka zapojena v systéému platnmu platněě pro jiný stpro jiný stáát, t, 
nanašše data nenae data nenaččte, nebude mte, nebude míít t „„nnáš“áš“ certifikcertifikáát)t)



ZajiZajiššttěěnníí bezpebezpeččnosti (XII.)nosti (XII.)
Ochrana proti naOchrana proti naččtenteníí dat otiskdat otiskůů prstprstůů zcizenou (zneuzcizenou (zneužžitou) itou) 
ččteteččkou (v oprkou (v opráávnvněěnnéém i v neoprm i v neopráávnvněěnnéém stm stáátu):tu):

VVššechny echny ččteteččky jsou jednoznaky jsou jednoznaččnněě v systv systéému identifikovmu identifikováány, pny, přři i 
jejich ztrjejich ztrááttěě je moje možžno kano kažždou jednotlivdou jednotlivěě okamokamžžititěě „„zablokovatzablokovat““
(obdobn(obdobněě, jako bankovn, jako bankovníí kartu u banky pkartu u banky přři jeji jejíí ztrztrááttěě/ztr/ztrááttěě ddůůvvěěry)ry)
ČČteteččka, kterka, kteráá nebude platnnebude platněě zapojena v systzapojena v systéému, nedostane mu, nedostane 
mměěssííččnníí upgrade certifikupgrade certifikááttůů a tedy se nebude moci a tedy se nebude moci ePasuePasu prokprokáázat, zat, 
žže je ona ta opre je ona ta opráávnvněěnnáá
ČČteteččka, kterka, kteráá nedostane upgrade certifiknedostane upgrade certifikááttůů sama sama řříízenzeněě „„umumřřee““
a lze ji oa lze ji ožživit pouze pivit pouze přřipojenipojeníím k systm k systéému mu 
(a v syst(a v systéému mu zneplatnzneplatněěnnáá ččteteččka upgrade nedostane)ka upgrade nedostane)
VybranVybranéé ččteteččky podle ky podle „„rizikovostirizikovosti““ jejich umjejich umííststěěnníí budou mbudou míít svou t svou 
řříízenou zenou „„smrtsmrt““ nastaveny rozdnastaveny rozdíílnlněě, od lh, od lhůůty pouze na jednu smty pouze na jednu směěnu, nu, 
(ru(ruččnníí ppřřenosnenosnéé), 24 hodin, v), 24 hodin, vííce dnce dníí, týden, maxim, týden, maximáálnlněě mměěssíícc



11)11) SilnSilnéé a slaba slabéé strstráánky projektu (I.)nky projektu (I.)

SilnSilnéé strstráánky:nky:
Plný soulad s podmPlný soulad s podmíínkami a pravidly ICAO i EUnkami a pravidly ICAO i EU
SystSystéém m „„endend to to endend““
RobustnostRobustnost
BezpeBezpeččnostnost
VyladVyladěěný proces (ný proces (úúřřednedníík prakticky nemk prakticky nemůžůže ude uděělat lat 
chybu, obchybu, obččan se pouze podepan se pouze podepíšíše, nic nevyple, nic nevyplňňuje)uje)
KoneKoneččným pným přřííjemcem slujemcem služžby je obby je obččan, který man, který máá
vynikajvynikajííccíí bezpebezpeččný cestovnný cestovníí doklad pro celý svdoklad pro celý svěětt



SilnSilnéé a slaba slabéé strstráánky projektu (II.)nky projektu (II.)

SlabSlabéé strstráánky:nky:
NesladNesladěěnost se systnost se systéémem MZV (mem MZV (scanyscany mmíísto fota)sto fota)
ObObččasnasnéé vady v centrvady v centráálnlníí evidenci obyvatel, kterevidenci obyvatel, kteréé
obobččas znemoas znemožžnníí odbavit obodbavit obččana napoprvana napoprvéé
(jedn(jednáá se zejmse zejmééna o vady v datech mna o vady v datech míísta narozensta narozeníí))

SpornSpornéé strstráánky:nky:
Nutnost osobnNutnost osobníí nnáávvššttěěvy vy úúřřadu padu přři nabi nabíírráánníí
žžáádosti i pdosti i přři vydi vydáávváánníí dokladudokladu



ZZáávvěěrr

Bylo mi potBylo mi potěěššeneníímm
VVáám tento projekt pm tento projekt přředstavit.edstavit.



BONUSYBONUSY

NynNyníí jsem pro Vjsem pro Váás ps přřipravil nipravil něějakjakéé
obrobráázky z projektu.zky z projektu.



TestovacTestovacíí maketa emaketa e--pasu pasu ČČRR



KontaktnKontaktníí mmíísto na obci sto na obci -- studiestudie



DatovDatováá strstráánka enka e--pasu pasu ČČRR



Konstrukce eKonstrukce e--pasupasu
Čipový modul s vinutou anténou uložený
v polykarbonátové kartě



AutomatickAutomatickáá hranihraniččnníí kontrola kontrola -- AustrAustráálielie



AutomatickAutomatickáá hranihraniččnníí kontrola kontrola -- NizozemNizozemíí



Budoucnost na hranicBudoucnost na hranicíích ch –– studiestudie



PPřřííklady realizace klady realizace fotokabinfotokabin v v ČČR (I.)R (I.)



PPřřííklady realizace v praxi (II.)klady realizace v praxi (II.)



PPřřííklady realizace v praxi (III.)klady realizace v praxi (III.)



PPřřííklady realizace v praxi (IV.)klady realizace v praxi (IV.)



PPřřííklady realizace v praxi (V.)klady realizace v praxi (V.)



PPřřííklady realizace v praxi (VI.)klady realizace v praxi (VI.)



PPřřííklady realizace v praxi (VII.)klady realizace v praxi (VII.)



MobilnMobilníí fotokabina fotokabina 
(z(zááloložžnníí řřeeššeneníí))





Prostor pro vaProstor pro vašše dotazye dotazy

(pokud je je(pokud je ješšttěě ččas as ……))



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
((dovideniadovidenia))

Ing. TomIng. Tomášáš HolendaHolenda,,
řředitel odboru realizace projekteditel odboru realizace projektůů eGovernmenteGovernment

mail: mail: tholendatholenda@@mvcrmvcr..czcz


