
Přihlášení do VITAKARTY – možnosti 
 

1. Jméno a heslo OZP 
 

Přihlášení  

V pravém horním rohu na www.ozp.cz klikněte na „Přihlásit do VITAKARTY“ nebo jděte rovnou na 

www.ozp.cz/vtk 

 

Do přihlašovacího dialogu vyplňte své uživatelské jméno (pokud nebylo v minulosti změněno, jde o 

Vaši emailovou adresu) a heslo a klikněte na „Přihlásit“. 

 

Na Váš registrovaný mobilní telefon Vám přijde SMS s devítimístným číselným kódem. Ten vložte do 

zobrazených polí a klikněte na „Přihlásit“. Platnost kódu je 5 minut. 

 

http://www.ozp.cz/
http://www.ozp.cz/vtk


V případě zadání platného SMS kódu dojde k přihlášení do VITAKARTY. 

 

Zapomenuté heslo  

Pokud neznáte své heslo, klikněte ve spodní části přihlašovacího formuláře na „Zapomenuté heslo“. 

Dále vyplňte  své uživatelské jméno (pokud nebylo v minulosti změněno, jde o Vaši emailovou adresu) 

a telefonní číslo, na nějž Vám chodí potvrzovací SMS kódy, a klikněte na „Pokračovat“ 

 

Do mailu Vám přijde zpráva s URL odkazem. Klikněte na tento uvedený URL odkaz a prostřednictvím 
zobrazeného formuláře si zadejte nové heslo (2x kvůli ověření, že se hesla shodují). Platnost URL adresy 
v této zprávě je 30 minut. Po potvrzení zvoleného hesla dojde k přesměrování na stránku s přihlášením, 
kde se budete moci svým novým heslem přihlásit. 

  



 

2. Účet národní identitní autority (NIA) 
 

Pro přihlášení touto cestou klikněte na „Přihlášení přes identitu“ 

 

 

V dalším kroku vyberte způsob přihlášení. 

 

 



2a) Mobilní klíč eGovernmentu  

TIP: Po prvotní aktivaci je toto nejrychlejší způsob přihlášení do VITAKARTY. 

Pro využití je nutné mít Mobilní klíč eGovernmentu připojen k vaší identitě na portálu Národního bodu 

eidentita.cz „Mobilní klíč eGovernmentu“ je k dispozici pro mobilní operační systémy Android a iOS.  

Možnosti připojení Mobilního klíče jsou popsány v Uživatelské příručce eidentita.cz 

(https://info.eidentita.cz/download/PriruckaUzivatelePortalu.pdf). 

Na obrazovce PC se Vám zobrazí QR kód. Platnost QR kódu jsou 2 minuty. 

 

 

Ve svém chytrém mobilním telefonu pak spusťte aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu, přihlaste se 

nastaveným heslem nebo otiskem prstu a fotoaparát přístroje nasměrujte na QR kód na obrazovce. 

Přihlášení potvrďte dotekem na „ANO“, 

Následně udělte buď jednorázový nebo trvalý souhlas s předáním údajů pro přihlášení do VITAKARTY. 

V případě trvalého souhlasu je ještě nutné odsouhlasit druhé zatržítko (informace k trvalému 

souhlasu). Při využití trvalého souhlasu se při dalších přihlášení již tato obrazovka nezobrazí. Trvalý 

souhlas lze odvolat na eidentita.cz. 

https://info.eidentita.cz/download/PriruckaUzivatelePortalu.pdf


 

Poté dojde k přesměrování do VITAKARTY. 

 

2b) eObčanka  

Pro přihlášení přes eObčanku, musíte mít občanský průkaz s čipem (vydaný po 1. 7. 2017), čtečku 

čipových karet (https://info.eidentita.cz/eop/CteckyKaret.aspx), aplikaci eObčanka pro Váš operační 

systém (https://info.eidentita.cz/Download/) a znát Identifikační osobní kód (IOK). 

2c) NIA ID 

Pokud máte zřízené tzv. NIA ID, můžete se přihlásit daným jménem, heslem a kliknout na „Autorizuj a 

pošli kód“. Pokud NIA ID nemáte, lze si ho zde i založit, ale pro využití je nutné provést ověření přes 

jiný identifikační prvek online, nebo se ověřit např. při fyzické návštěvě na Czech POINT. 

https://info.eidentita.cz/eop/CteckyKaret.aspx
https://info.eidentita.cz/Download/


 

Následně vložte dvanáctimístný číselný kód z SMS a klikněte na „Přihlásit“. 

 

Následně udělte buď jednorázový nebo trvalý souhlas s předáním údajů pro přihlášení do VITAKARTY. 

V případě trvalého souhlasu je ještě nutné odsouhlasit druhé zatržítko (informace k trvalému 

souhlasu). Při využití trvalého souhlasu se při dalších přihlášení již tato obrazovka nezobrazí. Trvalý 

souhlas lze odvolat na eidentita.cz. 



 

Poté dojde k přesměrování do VITAKARTY. 

 

3. Internetové bankovnictví ČSOB a Poštovní spořitelny 
 

ČSOB  

Po přihlášení do internetového bankovnictví klikněte na své jméno v záhlaví. 

 

A v rozevřeném menu vyberte „Vstup do portálů“. 

 

Vyberte OZP Vitakarta a klikněte na „Vstoupit“. 



 

 

Na další stránce je informace, jaké údaje ČSOB předá OZP pro přihlášení. Klikněte na „Chci vstoupit“. 

Poté dojde k přesměrování do VITAKARTY. VITAKARTA se otevře v novém panelu prohlížeče, tedy 

nedojde k opuštění internetového bankovnictví. 

 



 

 

 


