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Datová schránka a přihlašování přes Identitu
občana

Do datových schránek, podobně jako do mnoha jiných služeb státu, se

lze přihlašovat i pomocí tzv. Identity občana. Typickým a asi

nejrozšířenějším způsobem bude bankovní identita (BankID), které

možná používáte spolu se svým internetovým bankovnictvím. Případně

lze použít i jiné způsoby MojeID nebo e-Občanka.

Pokud se na webu mojedatovaschranka.cz  přihlásíte právě pomocí vaší Identity

občana, zobrazí se vám výběr, do jaké datové schránky se chcete přihlásit (pokud máte

např. střediskovou, osobní či podnikatelskou, uvidíte všechny). 

Může se však stát, že se vám nezobrazí kompletní seznam všech (především

v minulosti zřízených) datových schránek. Pak je v takové datové schránce potřeba

provést tzv. ztotožnění uživatele s registrem obyvatel. Díky tomu následně systém

pozná, že osoba, která se přihlašuje Identitou občana je právě tím člověkem, který má

mít ke konkrétní datové schránce přístup.

Jak provést ztotožnění uživatele s registrem obyvatel?

Přihlaste se do datové schránky svým uživatelským jménem a v ní budete moci provést

kontrolu i ztotožnění, abyste se již v budoucnu mohli přihlašovat svou Identitou

občana (např. pomocí bankovní identity - BankID).

Ztotožnění s Registrem obyvatel

Jděte do nastavení osobních údajů

Pokud ještě uživatele nemáte ztotožněného a chcete Identitu občana

k přihlašování používat, je potřeba ručně ztotožnění provést. 

To se dělá v menu "Nastavení > Informace o schránce > Osobní údaje"

a zde uvidíte položku "Ztotožněn v Registru obyvatel? Ne", pod kterou

je v textu odkaz "Ztotožnění s Registrem obyvatel"
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https://mojedatovaschranka.cz/


Vyplnění čísla občanského průkazu

Následně jednoduše vyplníte číslo vašeho platného dokladu (typicky

občanského průkazu) kliknete na “Ztotožnit”

Úspěšné ztotožnění je následně vidět:

Povolení přihlašování pomocí Identity občana
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https://skaut-gov-contember-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/gov/e70705a6-42e8-4ca4-b55c-8977ea639d10.png
https://skaut-gov-contember-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/gov/ba950139-1046-4ca9-aa48-189212503690.png
https://skaut-gov-contember-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/gov/e693e101-e9e9-411f-ac38-32832edd2728.png


Jakmile je uživatel ztotožněn, stačí už jen v menu “Nastavení > Možnosti

přihlášení > Identita občana” povolit přihlašování i tímto způsobem.

Přihlašujte se Identitou občana

Při příštím přihlášení do datové schránky na webu

mojedatovaschranka.cz  už můžete použít jednoduše způsob

přihlašování Identitu občana.
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https://skaut-gov-contember-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/gov/ec05d947-9429-4fc8-af67-498ac7223a59.png
https://mojedatovaschranka.cz/
https://skaut-gov-contember-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/gov/226548e0-6b1a-48e9-b836-f4378fa338c2.png


Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí seznam všech datových

schránek, do kterých přes svou osobu máte přístup. Vyberete konkrétní

datovou schránku vaší organizační jednotky a je to.

https://skaut-gov-contember-prod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/gov/88fc2e26-e3ec-400c-9fd5-0baa5e29b550.png

