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Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo „Použití NIA pro KMS“ 
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

(dále jen „Dodatek“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 Objednatel: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 se sídlem na adrese: Husova 302/5, 293 01 Mladá Boleslav 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 7541 

 IČ, DIČ: 46354182, CZ46354182 

 bankovní spojení:  

 jednající/zástupci: Ing. Darina Ulmanová, MBA, ředitelka 

 dále též jen: „Objednatel“ 
 

 a 

 

 Zhotovitel: Asseco Central Europe, a.s. 
 se sídlem na adrese: Budějovická 778/3a, 14000 Praha 4  

 zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
č. 8525 

 IČ, DIČ: 27074358, CZ27074358 

 bankovní spojení:  

 jednající/zástupci:  

 dále též jen: „Zhotovitel“ 
 

 dále společně také jen „Smluvní strany“ 

 

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „použití NIA pro KMS”: 

1. ÚČEL DODATKU 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2020 Smlouvu o dílo Použití NIA pro KMS (dále jen „Smlouva“). 
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1.2. Vzhledem k tomu, že Objednateli vyvstala potřeba upravit funkcionality díla a rozšířit jej o  BankID, 
uzavírají Smluvní strany tento dodatek Smlouvy, jehož účelem je rozšíření rozsahu poskytovaného 
plnění a s tím související úprava ceny. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny Smlouvy: 

a. Doplňuje se nová příloha 1a – Technická specifikace BankID, která je nedílnou přílohou tohoto 
Dodatku. 

b. Do čl. 3 se doplňuje nový odstavec 3.1.a následujícího znění: 

3.1.a  Cena za úpravu Díla a jeho rozšíření o BankID je 233 050,- Kč bez DPH. 

c. Do čl. 4 se doplňuje nový odstavec 4.2. následujícího znění: 

4.2. Zhotovitel se zavazuje změnu Díla a jeho rozšíření dle Přílohy 1a provést do 9. září 
2022. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podepsáním poslední ze Smluvních stran. 

 

Praha, dne ………………  Mladá Boleslav, dne ……………………..  
za Asseco Central Europe, a.s.  za Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda 
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Příloha č. 1a 

Technická specifikace změny Díla a rozšíření o BankID 

1 Požadavky 

• Rozšířit přístup NIA pro KMS o BankID 

• Mail z 25.4.2022: 

o Absence předání e-mailu či telefonu nemá vést na chybu, ale systém se má na tyto 
údaje klienta dotázat (jak u varianty NIA tak u nové varianty BankID). 

o Nevyžadovat předání místa narození. 
▪ K diskusi: má pak smysl nově evidovat rodné číslo u BankID, když u NIA postačí 

jen jméno, příjmení, datum narození a adresa? 

• ZPŠ: má to smysl, protože je to jednoznačný identifikátor pojištěnce. U 
NIA ho musíme dohledávat. 

2 Aktuální stav (BankID) 
BankID je produkt společnosti Bankovní identita, a.s., který umožňuje komerční přihlášení do aplikace 
třetí strany (např. KMS) s využitím přihlašovacích údajů klienta banky. 

Obdobně jako NIA i BankID obsahuje jednoznačný identifikátor uživatele – analogie BSI. Nazývá se SUB 
a jeho délka není větší než 50 znaků (což platí i pro BSI u NIA). 

SUB generuje každá banka nezávisle na jiných bankách, takže stejná osoba mající bankovní účty u vícera 
bank pak může vystupovat pod několika SUB. Záměrem bank je sjednotit si mezi sebou tento SUB 
stejné osoby a to zřejmě na přelomu 2022/2023. 

Aktivace této služby stojí 30000,- Kč. 

Pro přihlašování lze použít dvě služby: 

1. Povinná služba CONNECT vracející základní údaje o klientovi. Použití stojí 0,49 Kč / použití. 
2. Nepovinná služba IDENTIFY vracející další údaje o klientovi. Použití stojí 10 Kč / rok za uživatele. 

Popisy služeb jsou zde: Pro firmy | BankID.cz. 

Ceník platný v květnu 2022 je zde: Ceník | BankID.cz 

Výše uvedené plnění (SUB) není součástí plnění Zhotovitele, Objednatel si je zajišťuje samostatně přímo 
s Bankovní identitou. 

 

Přehled údajů používaných ve službě NIA pro KMS a přehled údajů služeb poskytovaných 
BankID 

Evidovaný atribut NIA pro KMS BankId – CONNECT BankId - IDENTIFY 

Jednoznačný 
identifikátor (BSI nebo 
SUB) 

ANO ANO ANO 

Jméno ANO ANO ANO 

Příjmení ANO ANO ANO 

Datum narození ANO ANO ANO 

https://www.bankid.cz/pro-firmy
https://www.bankid.cz/cenik
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Přehled údajů používaných ve službě NIA pro KMS a přehled údajů služeb poskytovaných 
BankID 

Evidovaný atribut NIA pro KMS BankId – CONNECT BankId - IDENTIFY 

Místo narození ANO NE NE 

Adresa ANO NE ANO (více adres) 
Telefon ANO ANO ANO 

E-mail ANO ANO ANO 

Rodné číslo NE NE ANO 

Bankovní účet NE NE ANO 

Tituly NE NE ANO 

Pohlaví NE NE ANO 

 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že služba CONNECT nepředává údaje aktuálně potřebné 
k identifikaci osoby v rámci řešení NIA pro KMS při aspoň prvním přihlašování (chybí adresa). Služba 
IDENTIFY ale předává navíc adresu a rodné číslo, což k identifikaci při aspoň prvním přihlašování stačí. 
Rodné číslo se sice v řešení NIA pro KMS neeviduje, ale lze jej zavést, čili u každého evidovaného 
záznamu pak bude evidováno buď místo narození, nebo rodné číslo, nebo ani jeden z těchto údajů. 

3 Řešení 
Stávající CAS server, který umožňuje pro KMS přihlašování pomocí Identity občana, bude rozšířen tak, 
aby umožňoval přihlášení i pomocí BankID (https://developer.bankid.cz/). 

Nejdříve použije službu CONNECT a získané údaje předá na Portál ZP. 

Portál ZP pak zjistí, zda eviduje záznam s předaným identifikátorem klienta (SUB): 

• V případě, že eviduje, potvrdí, že přihlašování je možné dokončit, a následné další řízení 
přihlašování tím automaticky doběhne dle již zavedeného mechanismu. 

• V případě, že neeviduje, budou ostatní předávané údaje vždy nedostatečné. Z tohoto důvodu 
zareaguje novým druhem chyby vyjadřujícím, že je nutno předat jméno, příjmení, datum 
narození, adresu, telefon, e-mail a rodné číslo (alias údaje, které vrací až služba IDENTIFY). 

o CAS server tuto chybu ošetří tak, že zavolá službu IDENTIFY a její výstupy pak předá 
Portálu ZP. 

o V případě, že z povinně předávaných osobních údajů nebude předán jen e-mail a / 

nebo telefon, portál zareaguje novým typem chyby vyjadřujícím, že je zapotřebí dodat 
oba údaje nebo jeden z nich. 

▪ CAS v tomto případě nechá klienta daný údaj či údaje vyplnit a pak zavolá 
stejnou webovou službu, které předá i tyto údaje. 

Přihlašovací stránka do KMS (alias speciální přihlašovací stránka do Portálu ZP - 
https://login.kartamehosrdce.cz/app/prihlaseni-kms/), která v současnosti nabízí 3 způsoby přihlášení 
(certifikát, SMS, Identita občana), bude rozšířena o čtvrtý způsob (BankID), který bude pro veřejnost 
prezentován jakožto „Bankovní identita“. 

Spuštění přihlašování pomocí Identity občana či pomocí BankID bude spočívat ve volání CAS serveru 
pro KMS s tím, že se explicitně předá příslušný způsob přihlášení. Takže i nadále po stisknutí příslušného 
tlačítka bude klient přesměrován na CAS server a z něj okamžitě přesměrován na příslušnou přihlašovací 
stránku. 

Dokončení zpracování přihlášení na straně speciální přihlašovací stránky do Portálu ZPŠ proběhne takto: 

https://developer.bankid.cz/
https://login.kartamehosrdce.cz/app/prihlaseni-kms/
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• V případě, že záznam s předaným identifikátorem klienta (SUB) je již evidován, nebudou 
vyžadovány žádné další údaje o klientovi, nicméně pokud budou některé z nich předány, 
dojde k jejich aktualizaci (obdobně jako u zpracování varianty NIA). Následné úkony pak 
budou provedeny dle stávajícího řešení. 

• V případě, že záznam s předaným identifikátorem klienta (SUB) není evidován (čili jedná-li se 

o první pokus o přihlášení s použitím nového SUB): 
o Nejdříve dojde k odmítnutí dle výše uvedeného nového druhu chyby, čímž donutí CAS 

server k použití služby IDENTIFY a k opětovnému pokusu o předání údajů (tentokrát 
rozsáhlejších) do speciální přihlašovací stránky do Portálu ZPŠ. 

o Až při následném volání bude zakládán nový záznam (a po jeho úspěšném založení 
pak budou provedeny následné úkony dle stávajícího řešení): 

▪ Identifikátor klienta (SUB) bude uložen do stejného db sloupce stejné tabulky, 
kam se ukládá BSI. Stejně tak všechna jeho zpracování budou shodná. Od BSI 
se bude lišit formálně jen tvarem, nicméně portál z něj nevytěžuje žádné dílčí 
informace, takže to nevadí. 

▪ Nebude se předávat místo narození a nebude to považováno za chybu. 
▪ Bude vyžadováno předání jména, příjmení, datumu narození, aspoň jedné 

adresy a navíc i nově rodného čísla. Vše se uloží do zakládaného záznamu. 
• Pokud některý z těchto údajů nebude předán (např. z důvodu 

nesouhlasu klienta), neúplný záznam založen nebude a jen dojde ke 
standardní chybě, která je použita v řešení pro NIA. 

• Nepředání jen telefonu a / nebo e-mailu bude řešeno níže popsaným 
způsobem. 

V případě, že se jedná o situaci, že portál vyžaduje sadu neprázdných osobních údajů a budou takto 
předány všechny osobní údaje kromě telefonu a / nebo e-mailu, pak příslušná webová služba na portálu 
vrátí nový typ chyby vyjadřující, že chybí telefon a / nebo e-mail. 

CAS server v tomto případě zobrazí formulář obsahující jedno nebo dvě pole1, který bude možné 
odeslat jen po vyplnění a to formálně správnou hodnotou či hodnotami. Po odeslání formuláře pak CAS 
server znovu zopakuje volání stejné webové služby, které předá i takto vyplněný údaj či údaje, takže už 
k tomuto odmítnutí nedojde. 

Takto bude ošetřena nejen varianta BankID, ale i NIA. 

Databázová tabulka, kde se uchovávají údaje o NIA, bude doplněna o sloupec pro evidenci rodného 
čísla. Tento sloupec bude zpřístupněn v PzpAdmin. 

Adresa bude i nadále evidována jen jediná. Z předané množiny adres bude preferována adresa trvalého 
pobytu. 

Stávající řešení umožňuje k jednomu portálovému kontu párovat i více než jeden záznam v NIA. 

PzpAdmin při prohlížení klientského konta však zpřístupňuje nanejvýše jeden spárovaný záznam z NIA. 

Nově zde proto budou doplněny ovládací prvky pro přecházení mezi vícero spárovanými záznamy NIA. 
Maximální počet těchto spárovaných záznamů u stejného klientského konta nebude nijak omezen. 

Bude upraveno stávající řešení pro NIA: nepředání místa narození nebude vyhodnoceno jako chyba a 
v databázi bude uložena prázdná hodnota. 

Bude upravena dokumentace: Nápověda k PzpAdmin. 

                                                           
1 O jaká pole se jedná, bude CAS předem vědět – otestuje údaje pro e-mail a telefon předané ze služby 
IDENTIFY, zda jsou či nejsou neprázdné. Takto bude ošetřena nejen varianta BankID, ale i NIA. 
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Smlouvu s Bankovní identitou uzavře ZPŠ napřímo (bez zprostředkování přes ACE). 


