
 

  

eObčanka 
instalace a zprovoznění aplikace 



Předpoklady pro správné fungování s aplikací eObčanka:  

- Platný Občanský průkaz s chipem vydávaný od 1.7.2018. Aplikace podporuje také starší verze vydané před 

1.7.2018, zde je ale omezení – není zde podpora identifikace a elektronického podepisování. 

- Chip na OP musí být aktivní – aktivace chipu se provádí při vydání OP. Dodatečně lze aktivace chipu provést na 

úřadu jakékoliv obce s rozšířenou působností, ideálně v místě vydání OP. Další informace zde. 

- Počítač s OS Windows 7 resp. Windows Server 2008R2 a novějším, Ubuntu Linux 18.04 a novějším, macOS 

10.12 Sierra a novějším.  

- Kompatibilní čtečka chipových karet – Axagon čtečky jsou plně kompatibilní a otestované. 

- Připojení k internetu. Pro fungování samotné aplikace není připojení k internetu potřeba, pro plnohodnotné 

fungování jako např. el. podání apod. je však nutné. Instalace aplikace eObčanka na Windows může během 

instalace stahovat rozhraní .NET Framework 4.7.1.  Další informace zde. 

- Nainstalována aplikace eObčanka, případně ověřena funkčnost čtečky, OP a aplikace.  

 

Instalace a zprovoznění aplikace eObčanka: 

- Před instalací aplikace zkontrolujte splnění požadavků – zejména podporovaný OS a připojení k internetu. 

- Zapojte čtečku Smart karet Axagon do USB portu, proběhne automatická instalace. 

- Vložte OP do čtečky karet čipem dovnitř, orientovaným vzhůru nebo k sobě, dle typu čtečky. Více v tištěném 

manuálu.  

- Stáhněte si instalační balíček aplikace eObčanka podle verze OS ZDE. Najdete zde i podrobné příručky pro 

aplikaci a instalaci. 

- Spusťte instalaci aplikace eObčanka a proveďte instalaci pomocí průvodce. Instalace ve Windows, Instalace v 

Ubuntu Linux, Instalace v macOS. 

- Zkontrolujte úspěšnou instalaci aplikace a funkčnost čtečky pomocí aplikace „eObčanka – identifikace“ viz 

odkaz v předchozím kroku – odstavec „Kontrola úspěšné instalace“ resp. „Ověření instalace“. 

- Instalace je dokončena a vše je připraveno k použití. 

Můžete začít používat aplikace „eObčanka – Identifikace“, „eObčanka – správce karty“ a funkce spojené s EOP 

(Elektronický Občanský Průkaz). 

 

Upozornění:  

- Aplikace eObčanka pro mobilní telefony (Android a iOS) podporuje pouze bezdrátové čtečky, nelze tak tedy 

použít čtečky kontaktních Smart karet. 

- Čtečka podporuje pouze kontaktní karty, které mají na povrchu viditelné kontakty. Karta bez kontaktů je tedy 

RFID, a nelze ji ve čtečce použít. 

 

Užitečné odkazy: 

- Obecné informace o eObčance ZDE. 

- Informace o EOP ZDE. 

- Dokumentace aplikace eObčanka ZDE. 

- Bezpečnostní doporučení ZDE. 

 

FAQ a Podpora: 

- Veškeré dotazy k aplikaci eObčanka směřujte na technickou podporu tvůrce identitaobcana@szrcr.cz. 

- Kontrolu úspěšné instalace čtečky a karty provedete ověřením existence položek „Čipové karty“ a „Čtečky karet 

Smart Card“ ve Správci zařízení.  

- Informace o čtečkách Axagon naleznete na webu www.axagon.eu. Technická podpora Axagon pro další dotazy. 
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