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Validační místo mojeID

Jaroslava Maršíková 

Od května loňského roku poskytuje Městská knihovna v Trutnově novou službu široké veřejnosti. Stali jsme se 

validačním místem pro službu mojeID.

Co je vlastně mojeID?

MojeID sdružení CZ.NIC je služba, která poskytuje uživatelům možnost centrálně spravovat svou internetovou 

identitu. Uživatelé se pak mohou přihlašovat na webových stránkách, které službu mojeID podporují, bez nutnosti 

registrace a nastavování uživatelského jména a hesla. Uživatelé si tak nemusí pamatovat desítky přihlašovacích 

jmen a hesel na nejrůznější webové stránky. Stačí jediné jméno a heslo, které uživatelům umožní přihlásit se na 

oblíbené stránky z kteréhokoliv počítače nebo mobilního zařízení. Pokud chtějí použít či vyzkoušet nějakou novou 

službu, mohou se rovnou přihlásit, předat údaje ze svého mojeID profilu a nemusí trávit čas vyplňováním stále 

stejných údajů do registračního formuláře u každé nové služby, kterou chtějí používat. MojeID se zároveň stará o 

to, aby oblíbené stránky uživatele měly všechny důležité údaje při každém přihlášení vždy aktuální. Uživatelé si 

sami nastaví údaje, které prostřednictvím mojeID poskytnou různým provozovatelům služeb. Další nespornou 

výhodou popisované služby je i to, že jsou v mojeID uložena pouze ta data, která do něj uživatelé vložili nebo 

která by museli tak jako tak vložit do registračních formulářů jiných služeb. Uživatelé tak mají v rukou lepší 

možnost kontroly a správy informací, ovšem aniž by těchto dat bylo nějak zneužíváno.

U nás v trutnovské městské knihovně jsme se rozhodli, že se chceme stát také provozovatelem, neboť se nám 

služba líbila a byli jsme přesvědčeni, že má před sebou zajímavou budoucnost. Co to pro nás však znamenalo? 

Určili jsme místo, kde se bude služba poskytovat – v našem případě je to oddělení pro dospělé čtenáře v části 

naučné literatury. S kolegyněmi jsme prošly zaškolením a pak nastalo to nejdůležitější – implementovat šifrovací 

certifikát a dobře okopírovat doklad totožnosti. Povedlo se. Následovalo testování správnosti celého procesu 

prostřednictvím jedné z pracovnic. Nezbytné bylo samozřejmě i zveřejnění informací o nové službě na našich 

webových stránkách a v místním tisku.

Pokud náš čtenář využívá tuto službu, může ji používat i při přihlášení do svého osobního konta v online katalogu 

Carmen. Ten tuto službu podporuje.

Validaci zprostředkováváme zdarma, je ale nutné, aby si s sebou žadatelé přinesli občanský průkaz a žádost o 

validaci, kterou si předem vyplní.

Spolupráce se sdružením CZ.NIC je bezproblémová, za každého uživatele, kterému zprostředkujeme tuto službu, 

obdržíme finanční odměnu.

Za více než půlrok, co službu poskytujeme, jsme provedli patnáct validací, dokonce za námi přijeli i zájemci 

z jiných okresů. Předpokládáme, že o mojeID bude stále větší zájem a že i my, knihovna, jej budeme moci 

využívat v budoucnu např. pro přihlášení do CPK.

Kontakt na autorku: reditel@mktrutnov.cz

Web služby mojeID: https://www.mojeid.cz/
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