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Zjištění totožnosti osoby

Uzavírání
obchodních
a osobních
vztahů na
základě osobní 
známosti osob

Potvrzování listin
pečetěmi účastníků
právního úkonů,
potvrzených
věrohodnými
svědky

Potvrzení
totožnosti osoby
listinou (pasem)
od 20. století
občanskou
legitimací

Opticky 
a elektronicky
čitelné občanské
průkazy 
a cestovní pasy
KYC - bankovnictví

Starověk Středověk 20. století 21. století



Ověření totožnosti klienta 

Starověk Středověk 20. století 21. století

Podpis nebo pečeť
na obchodní
listině nebo
bankovní instrukci

Potvrzování listin
pečetí, teprve od
18. století se více
používá podpis

Potvrzení
úkonu pomocí
podpisového
vzoru uloženého
v bance

Telefonní a internetové
bankovnictví – hesla
generovaná tokenem,
SMS kód, ID a heslo
u platebních karet PIN

PIN  1277



Směřujeme k biometrii 

Od 70. let 20. století testovány
různé biometrické metody

Odmítání některých
metod veřejností

(otisk prstu)

False Acceptance Rate
False Reject Rate

Spolehlivost

N
ák
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y

Oční pozadí

Oční duhovka

Podpis

Tvář

Hlas

Otisk prstu je
dnes veřejností

akceptován



Směřujeme k biometrii 

Payments Cards & Mobile

Biometrické metody – preference klientů



Zvýšení bezpečnosti plateb kartou 

Placení kartou se integruje do platebních aplikací v 
chytrých telefonech a tabletech. Podle studie společnosti 
Juniper Research budou do roku 2018 platby mobilními 
zařízeními představovat 30 procent veškerého on-line 

maloobchodního prodeje.

Evropská směrnice PSD2 nařizuje zvýšení 
bezpečnosti on-line plateb zavedením
Strong Customer Authentication - SCA

Klienti platí kartami stále častěji, průměrná částka
klesá = stoupají náklady na řešení reklamací a podvodů

PIN
3D Secure

Biometrie

Podpis



Jsme připraveni na biometrii? 

Studie společnosti Visa ve Velké Británii
ukázala, že Britové jsou ochotni sdílet
své biometrické údaje spíše s bankami

(60 %), než s vládními úřady (32 %).
19. 9. 2016

Společnost MasterCard vyvíjí nový standard 
zabezpečení on-line plateb. Cílem je omezit 

používání hesel, která si lidé musí pamatovat. Firma 
tak testuje ověření identity zákazníka pomocí tváře, 

hlasu nebo srdečního tepu.
20. 11. 2014



Evropská směrnice č. 910/2014 eIDAS

Evropská směrnice č. 910/2014 eIDAS
nařizuje implementaci elektronické
identifikace občanů od roku 2017

(občanské průkazy s čipem)

Soukromý sektor směřuje k využití
biometrických metod pro přístup

k bankovním účtům, vstupním
systémům do budov a IT systémů

a k potvrzování platebních transakcí



Děkuji vám za pozornost

e-mail: pavel.jurik@epurse.eu

mailto:pavel.jurik@epurse.eu

