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Čipové karty jsou jednou z fo-
rem využití čipových techno-
logií, dnes nejběžnější díky 
historii svého vzniku. s čipo-
vou technologií se však může-
me setkat i jinde – nemá jen 
klasický formát čipové plateb-
ní karty, ale také formát sIM 
nebo Micro sIM karty do mo-
bilního telefonu, případně for-
mu usb „klíčenky“, která má 
vedle paměťové funkce rovněž 
funkci chytrého čipu. 

J e to příklad využití kryptografie pro 
nejrůznější potřeby, například šifrová-
ní obsahu paměťové karty. To jsou zaří-

zení, s nimiž se v současné době můžeme 
setkat již běžně. „Ne každý ale ví, že podob-
nou věc, takzvaný TPM (Trusted Platform 
Module), můžeme najít i v některých note-
boocích. Uživatelé, kteří chtějí zabezpečit 
notebook, mohou použít tuto technologii, 
která pochází z technologie používané v či-
pových kartách,“ tvrdí Ivo Rosol, ředitel 
vývojové divize společnosti OKsystem, kte-
rého jsme se ptali na využití a budoucnost 
čipové technologie.

b e z p e Č n o s t  
M o b I l n í c h  z a ř í z e n í
Lze čip použít třeba i pro zabezpeče-
ní mobilního telefonu?
Ano, ale toto využití je stále v začátcích.

Jak je to obecně s bezpečností mobilních 
zařízení? Nezapomíná se na ni často?
Je to problém, kterým by se měla zabývat 
každá společnost. Firmy dnes mají zabez-
pečenou především svoji vnitřní síť nebo 
komunikaci po internetu prostřednictvím 
různých opatření, ale zařízení, která se vy-
nášejí z firmy (například notebooky, flash 
paměti a v poslední době i chytré telefony), 
dobře zabezpečeny nebývají. Zde je podle 
mého názoru co zlepšovat. 

Pokud se bezpečností přenosných zaří-
zení společnost zabývá, první na řadě jsou 
zpravidla notebooky. Zde je zabezpečení 
ještě relativně jednoduché. Administrativ-
ní a bezpečnostní opatření, která se apliku-
jí na stanice v lokální síti, se dají aplikovat 
i na notebooky. Navíc je ale třeba použít 
i šifrování dat. 

Naše programové vybavení OKsmart 
má možnost šifrovat data v počítači (note-

booku) pomocí čipové karty. Bez této karty 
pak data nejsou přístupná. 

A co mobilní telefony?
Časovanou bombou jsou podle mého ná-
zoru z hlediska bezpečnosti smartphony, 
které jsou obvykle nedostatečně zabezpe-
čené. Pouze některé systémy jsou navrže-
ny tak, aby umožňovaly systematické kor-
porátní zabezpečení, například oblíbený 
BlackBerry. Ostatní systémy na to zatím 
připraveny nejsou. Každá firma ale tento 
problém bude muset dříve či později řešit. 

Jaké další bezpečnostní problémy lze 
pomocí čipové technologie vyřešit?
Užití čipové karty je velmi široké – může 
sloužit jako vstupní karta do budovy, v do-

cházkovém systému, pro přístup a placení 
v jídelně, ve výtahu (zpřístupní se pouze 
některá patra), pro přihlášení do počítače, 
k šifrování e-mailů i pro elektronický pod-
pis. Naše dodávka karet a programového 
vybavení OKsmart pro Raiffeisenbank se 
týkala právě takového využití pro vnitřní 
použití v bance, pro zaměstnance. 

d a l š í  v y u ž I t í  p r o 
I n t e r n e t o v é  b a n k o v n I c t v í
Jaké další využití se nabízí?
Čipová karta sama o sobě je malý, jedno-
duchý počítač, který nepracuje, dokud ho 
nevložíte do nějaké čtečky. Tento „počítač“ 
musí umět komunikovat s jiným zaříze-
ním, kterým může být například notebook, 
mobilní telefon či jiný druh terminá-
lu – a k tomu musí mít vhodný software 
(takzvaný middleware). To je právě jádro 
našeho systému OKsmart, který již roky 
dodáváme a průběžně vylepšujeme. 

Za zmínku stojí, že s čipovou techno-
logií (ať už je v jakékoli formě) je možné 
komunikovat dvěma způsoby – použitím 
kontaktního rozhraní tak, jak to všich-
ni známe třeba při placení kartou, anebo 
radiovým bezkontaktním způsobem, pou-
ze přiblížením karty ke čtečce na určitou 
vzdálenost. Některé karty mohou zvlád-
nout oba způsoby komunikace. 

Prvním systémem, kde bylo masově ce-
losvětově využito bezkontaktní komunika-
ce s čipovou kartou, jsou elektronické pasy. 
Na čipu jsou uložena všechna data včetně 
fotografie a otisků prstů držitele. Tato data 
jsou opatřena elektronickým podpisem 
státu, který doklad vydal, a přístup k nim 
má pouze uživatel autorizovaných termi-
nálů, kterými disponuje policie. Tyto pasy 
nelze falšovat. 

Musí zde být ovšem použit poměrně ná-
ročný kryptografický systém, který chrání 
otisky prstů proti neoprávněnému přístupu. 
K tomuto účelu byl vyvinut vysoce sofistiko-
vaný mechanismus, který se jmenuje „roz-
šířené řízení přístupu“. Přemýšleli jsme, 
zda by se tato pokročilá technologie nedala 
využít i pro něco jiného – a skutečně, uka-
zuje se, že by se dala velice dobře využít na-
příklad v oblasti internetového bankovnic-
tví. To je jeden z výsledků našeho působení 
v rámci mezinárodních projektů výzkumu 
a vývoje v oblasti čipových technologií.

Jakým způsobem? Není to příliš složité 
a nákladné?
Systém lze využít k tomu, abychom ochrá-
nili držitele čipové karty před útoky tako-
vého typu jako třeba phishing nebo jiné 
druhy sociálního inženýrství. Princip je 
následující. 

Čipové technologie 
nejsou jen čipové karty

Ivo Rosol je ředitelem vývojové divize společnos-
ti OKsystem. Vystudoval elektrotechnickou fa-
kultu ČVUT, obor technická kybernetika. V oboru 
pokračoval jako interní aspirant v Ústavu teorie 
informace a automatizace ČSAV, kde se věnoval 
výzkumu adaptivního řízení procesů popsaných 
stochastickými modely. V letech 1986–1990 pra-
coval jako odborný asistent elektrotechnické 
fakulty ČVUT. Od roku 1990 pracuje ve firmě 
OKsystem. Je zodpovědný za návrh a vývoj 
podnikových informačních systémů. Zabývá se 
otázkami bezpečnosti, aplikace kryptografických 
technologií a problematikou čipových karet. Po-
dílí se na mezinárodních projektech výzkumu 
a vývoje a standardizačních procesech v oblasti 
elektronických čipových karet a dokladů.
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Předpokladem je důvěryhodná certifi-
kační autorita, vydávající certifikáty ověři-
telné přímo na kartě. Certifikáty se vydávají 
pro určitou aplikaci banky a karta sama je 
schopna tyto certifikáty ověřit pomocí ve-
řejných klíčů certifikační autority. Při při-
pojení k webu banky pak dochází k auten-
tizaci bankovního systému přímo ke kartě, 
zatímco běžně dochází pouze k autentizaci 
k počítači uživatele. Čip karty vyhodnotí 
přihlášení a potenciální útoky uvedeného 
typu budou bezpředmětné.

Dojde tak k oboustranné autentizaci 
mezi kartou klienta a poskytovatelem ně-
jaké služby – my to ukazujeme na službě 
internetového bankovnictví. 

Celé to však stojí a padá s tím, že cer-
tifikát je vydán pouze důvěryhodné orga-
nizaci a důvěryhodné službě. Certifikační 
autoritou by mohla být například samotná 
banka, zkrátka někdo, kdo požívá důvěru 
a je schopný poskytnout potřebnou infra-
strukturu.

Bylo by to finančně náročné?
To nedokážu přesně určit, finanční nároč-
nost je třeba posuzovat v kontextu úspor 
za zmařené útoky a omezení ztráty kre-
dibility. Část lidí je totiž bezbranná proti 
metodám sociálního inženýrství, které 
dokážou zneužít i silné autentizační pro-
středky. 

Počítač je příliš komplikované pro-
středí na to, aby ochránil svého uživa-
tele. Čipová karta to však umožní. Karta 
– na rozdíl od svého držitele – dokáže jed-

noznačně ověřit, zda je na druhé straně 
opravdu banka.

Představili jste tuto technologii již něja-
ké finanční instituci?
Zatím ne, mezinárodní výzkumný projekt 
teprve končí. V květnu pořádáme konfe-
renci Smart Card Forum, kde budeme vý-
sledky prezentovat. Potom bychom – pokud 
bude zájem – rádi na nějakém realizačním 
projektu spolupracovali.

Kolik stojí čip pro takovou kartu?
Cena vždy záleží na počtu kupovaných 
čipů a na jejich konfiguraci. Diplomaticky 
řečeno, je to v řádech jednotek stokorun. 
Stejné je to u čtečky. Jejich cena rozhodně 
není to, co rozhoduje.

Je možné tuto kartu využít i jako pla-
tební?
Jeden čip může sloužit k několika úče-
lům – systém čipu je multiaplikační. Je to 
ovšem určitá komplikace; je pochopitel-
ně jednodušší mít čipovou kartu vydanou 
k jednomu účelu. 

V bankovním sektoru se lze setkat s tím, 
že platební karta současně slouží jako 
elektronická peněženka nebo autentizační 
prostředek. Běžně se tyto systémy nepouží-
vají, ale technicky tomu nic nebrání. 

b u d o u c n o s t 
Č I p o v ý c h  k a r e t 
A co využití biometrie? Lze ji také zapo-
jit a zvýšit tak bezpečnost?

Biometrie je vítaná pro všechny aplikace, 
kde dochází k identifikaci či autentizaci fy-
zické osoby, která je držitelem karty. Nelze 
ji však použít jako jedinou metodu, slouží 
spíše jako doplňková metoda. Faktorů, kte-
ré kvalitu biometrických dat – například 
otisků prstů – ovlivňují, je totiž mnoho.

Jak vidíte budoucnost čipových karet?
Touto problematikou se zabýváme již řadu 
let a začátky byly relativně skromné. Dnes 
vidíme stále větší zájem a také větší spek-
trum využití těchto karet v praxi. Přestává 
to být výlučná disciplína několika segmen-
tů, mezi které tradičně patří SIM karty 
do mobilních telefonů, platební karty nebo 
karty pro placenou televizi. Stále více za-
číná být důležitý fyzický a logický přístup, 
který jsem již popisoval. Kartu dnes může 
vydávat i používat každá malá i střední or-
ganizace. Podporu pro takové zákazníky 
nabízíme v modulu správy čipových karet 
našeho systému OKbase.

Ve vývoji samotných karet můžeme sle-
dovat dva trendy. Silnější procesory, velké 
paměti a díky tomu implementaci síťové 
komunikace založené na TCP/IP přímo 
na čipovou kartu. Druhým trendem je stá-
le častější využívání bezkontaktní komu-
nikace.

Myslím si, že to, co začalo prvním do-
kladem s čipem, bude pokračovat do dal-
ších typů dokladů, vydávaných státem i ne-
státními institucemi. n

(HA)

o bydlení rozhodují častěji ženy, muži zase častěji platí
Exkluzivní výzkum agentury STEM/
MARK pro společnost Fincentrum 
potvrdil to, o čem v tichosti vtipkují 
finanční poradci, osobní bankéři i za-
městnanci obchodů s bytovými doplňky. 
O investicích do bydlení rozhodují 
častěji ženy, muži naopak častěji platí. 
Výzkum k financování bydlení připravil 
portál Hypoindex.cz k oslavě 100. výročí 
ukazatele Fincentrum Hypoindex, který 
sleduje již devátým rokem vývoj sku-
tečně poskytnutých sazeb hypotečních 
úvěrů na bydlení.

Investice do bydlení patří k největ-
ším výdajům, o nichž většinová popula-
ce ve svém osobním životě rozhoduje. 
Asi 60 % respondentů proto podle 
očekávání uvedlo, že rozhodování  
o investicích do bydlení je v jejich ro-
dině otázkou společné dohody. Častěji 
volí tuto odpověď ženy (63,4 %) než 
muži (58,2 %). 

Vedoucí roli žen při rozhodování 
o investicích do bydlení lze dovodit 
z otázky, zda v domácnosti o těchto 
investicích rozhoduje partner či part-
nerka. V tomto případě přiznalo vedoucí 
roli svého protějšku 13,3 % mužů, ale 
pouze 2,8 % dotázaných žen. Výrazně 
méně žen tak otevřeně připouští, že to 

nejsou ony, kdo rozhoduje o otázkách 
investic do bydlení.

„V praxi jsou to právě muži, kdo 
častěji na společném jednání k in-
vestici do bydlení ustoupí názoru své 
manželky či přítelkyně. Například vý-
běr mezi dvěma byty nebo volba doby 
splatnosti hypotéky pro ně nebývají 
subjektivně tak důležitým životním 
rozhodnutím jako pro ženy. Proto 
nechávají rozhodnutí v poslední fázi 
právě na svých ženách. S nadsázkou 
lze praxi shrnout tak, že ačkoli muži 
o bydlení nerozhodují, platí ho,“ uvedl 
Filip Zadražil, finanční poradce společ-
nosti Fincentrum.

To potvrzuje i výsledek výzkumu 
STEM/MARK, podle něhož je hlavním 
příjmem pro financování bydlení účet 
muže v domácnosti. Za hlavního plátce 
výdajů na bydlení označilo sebe sama 
68 % mužů a svou partnerku 21,6 % 
mužů. Naopak ženy ukázaly na sebe 
coby hlavního plátce investic do bydlení 
ve 42,1 % případů, na svého partnera 
ve 42,7 % případů.

Zajímavé výsledky přineslo rozložení 
odpovědí podle příjmu domácnosti. Spo-
lečně s partnerem/partnerkou rozho-
duje o otázkách bydlení významně více 

domácností s příjmem od 20 do 40 tis. 
Kč měsíčně. Přitom rozdíly v tom, kdo 
účty za bydlení platí, se odpovědi podle 
příjmu významně neliší. Z toho lze 
usuzovat, že ve středních příjmových 
skupinách je vlivem omezeného roz-
počtu mnohem větší tlak na skutečnou 
dohodu o bydlení, ale i tak ho v koneč-
ném důsledku platí častěji muži.

Mladí respondenti ve věku 18 až 
29 let také často přiznávají, že o jejich 
bydlení rozhodují (29,1 %) a zároveň 
jej i platí (31,6 %) jejich rodiče. Ačko-
li s rostoucím věkem význam rodičů 
v otázkách bydlení rychle klesá, ještě 
ve věkové kategorii 45 až 59 let lze najít 
respondenty, u kterých rodiče o bydlení 
rozhodují (1,6 %), nebo jej platí (1,4 %).

Více členů domácnosti znamená 
méně samostatného rozhodování. 
Zatímco v jednočlenných domácnostech 
rozhoduje dotázaný/á sám/sama v 81 %, 
u čtyř a vícečlenných jen každý desátý. 
Zároveň se ale snižuje finanční zatížení 
dotázaných. U jednočlenných domác-
ností si respondenti platí výdaje sami 
z 88,6 %, zatímco u pěti a vícečlenných 
tento podíl klesá na 34,6 %. n

(BA)


