
Přihlášení do VITAKARTY pomocí mobilní mVITAKARTY 

Na přihlašovací obrazovce přibyla nová volba pro přihlášení přes mobilní mVITAKARU. Vyplňte své 
uživatelské jméno, heslo a vybere nové tlačítko (mobilní mVITAKARTU). 

 

Obrázek 1: Nová přihlašovací obrazovka do webové VITAKARTY 

Na následující obrazovce se objeví informace o tom, že byl požadavek odeslán do mobilní aplikace 
mVITAKARTA a odečet času (5 min), který máte na dokončení autorizace ve svém mobilním zařízení. 

 

Obrázek 2: Obrazovka přihlášení do webové VITAKARTY čekající na potvrzení v mobilu – odečet 05:00 minut 



Na mobilním zařízení (s iOS nebo Androidem) se objeví notifikace, kterou když potvrdíte, otevře se 
mVITAKARTA, kam se ideálně pomocí FaceID / TouchID přihlásíte a čekající požadavek, který se Vám 
na displeji objeví, potvrdíte. Dojde opět k ověření ideálně přes FaceID / TouchID (lze i heslem, ale to už 
pak spíše ztrácí smysl). 

 

Obrázek 3-6: Notifikace, Přihlášení, Požadavek k potvrzení, Ověření s Face ID (Obrázky jsou z iOS zařízení - iPhone11) 

Ve webové VITAKARTĚ dojde následně k přihlášení a budete na přehledové obrazovce. 

Pokud na svém mobilním zařízení nekliknete na notifikaci, která vyběhla, ani ji nevyberete ze seznamu 
notifikací, můžete ji i tak ve své VITAKARTĚ nalézt, a to přes Menu – Uživatelský účet a tam Požadavky 
na přihlášení. Dostanete se ke stejné obrazovce: 

 
Obrázek 7 a 8: Menu v mVITAKARTY, Požadavek na potvrzení ID (Obrázky jsou z iOS zařízení - iPhone11) 



Pokud v menu volbu Požadavky na přihlášení (viz Obrázek 7 – Menu mVITAKARTY) použijete i přesto, 
že se jste se do VITAKARTY přes web nepřihlašovali – např. najde tu položku v menu a zkoušíte, co to 
je. Objeví se Vám informace: Máte vše vyřízeno viz připojený obtisk: 

 
Obrázek 9: Máte vše vyřízeno ID (Obrázek je z iOS zařízení - iPhone11) 

Jedna z posledních situací, která může nastat, a je dobré o ní vědět, se objeví ve chvíli, kdy odešlete 
více požadavků o přihlášení pomocí mVITAKARTY – to lze udělat např. tak, že se z obrazovky na webu 
(Obrázek 2 výše) vrátíte kliknutím na tlačítko Zpět na přihlášení dříve, než vyprší časový limit a znovu 
se přihlásíte s pomocí mobilní mVITAKARTY. Pak může existovat 2 a více požadavků (podle toho, 
kolikrát to uděláte), které se Vám v mVITAKARTĚ zobrazí jako seznam. 

 
Obrázek 10: Seznam více požadavků na přihlášení (Obrázek je z iOS zařízení - iPhone11) 

V takovém případě má smysl klikat na ten nejnovější. 


