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Před importem certifikátu 
 

Certifikát slouží jako identifikátor pro vstup do aplikace. Pokud není certifikát importován do webového prohlížeče, 

nelze se do aplikace přihlásit.  

Před samotným importem se ujistěte, že máte k dispozici soubor s certifikátem a heslo pro jeho import. Heslo pro 

import certifikátu Vám bylo zasláno do SMS zprávy. V průběhu importu zkontrolujte, zda v prohlížeči nemáte starý a 

již neplatný certifikát. Pokud ano, smažte jej.  

Soubor s certifikátem, stejně jako heslo, si pečlivě uložte pro případné pozdější použití (reinstalace PC, nový PC, 

atp.). 

 

Smazání neplatného certifikátu 
 

Starý a již neplatný certifikát vždy smažte. Vyhnete se tak situaci, kdy webový prohlížeč načte starý certifikát místo 

toho nového a Vy se nebudete moci do aplikace přihlásit. Postup pro smazání certifikátu je téměř totožný s jeho 

importem. Ve správci certifikátu jen místo importu certifikátu označíte daný certifikát a zvolíte možnost 

Odebrat/Smazat. Více najdete v jednotlivých kapitolách. 

 

 



Postup pro prohlížeč Mozilla Firefox I 
 

1. Certifikát (soubor s příponou .p12) , který byl součástí přílohy e-mailu, uložte na plochu počítače. 

2. Otevřete internetový prohlížeč.  

3. V horním menu zvolte možnost Nástroje -> Možnosti. 

 

 

 

4. Dále zvolte možnost „Rozšířené“. 

 

 

 

5. Stiskněte tlačítko „Certifikáty“. Otevře se Správce certifikátů, ve kterém můžete certifikát importovat do 

prohlížeče, případně vymazat certifikát starý a neplatný. V případě, že najdete ve Správci certifikátů neplatný 

certifikát, smažte jej a až po té přistupte k samotnému importu nového. Smazání certifikátu provedete tak, 

že jej pomocí klinutí myší označíte a stisknete tlačítko „Smazat“ (případně „Odebrat“).  



 

6. Stiskněte tlačítko „Importovat“.  

 

 

 

7. Na ploše najděte certifikát, který jste si v prvním kroku uložili. Levým tlačítkem myši a jedním kliknutím 

certifikát označte a stiskněte tlačítko „Otevřít. (Certifikát můžete vložit i dvojklikem.) 

8. Zadejte heslo k certifikátu, které bylo součástí sms zaslané na Váš mobilní telefon a stiskněte tlačítko „Ok“. 

 

 



 

9. V případě, že import proběhl v pořádku, zobrazí se Vám následující hláška. Stiskněte tlačítko „OK“ a následně 

ještě jednou.  

 

 

 

10. Certifikát by měl být v tuhle chvíli importovaný do prohlížeče. 

11. Přejděte na stránku aplikace a přihlaste se. 

12.  Zobrazí se Vám žádost na identifikaci. Po stisknutí tlačítka „Ok“ se dostanete na úvodní stránku aplikace.  

 

 

13. Nyní už jen stačí zadat přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje jsou Váš e-mail a heslo „start“ (bez uvozovek). 

Počáteční heslo doporučujeme v aplikaci změnit (pomocí formuláře Administrace). 

 



Postup pro prohlížeč Mozilla Firefox II 
 

1. Certifikát (soubor s příponou .p12) , který byl součástí přílohy e-mailu, uložte na plochu počítače. 

2. Otevřete internetový prohlížeč.  

3. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko menu a v nabídce zvolte položku „Možnosti“. 

 

4. V menu na levé straně zvolte možnost „Soukromí a zabezpečení“. 

 



5. Stiskněte tlačítko „Zobrazit certifikáty“. Po kliknutí na tuto možnost se Vám zobrazí „ Správce 

certifikátů", ve kterém můžete certifikát importovat do prohlížeče, případně vymazat certifikát starý a 

neplatný. V případě, že najdete ve Správci certifikátů neplatný certifikát, smažte jej a až po té přistupte 

k samotnému importu nového. Smazání certifikátu provedete tak, že jej pomocí klinutí myší označíte a 

stisknete tlačítko „Smazat“ (případně „Odebrat“).  

 

 

6. Stiskněte tlačítko „Importovat“ a vyberte příslušný certifikát.  

 

 



7. Vložte heslo, které Vám bylo zasláno na mobilní telefon prostřednictvím sms a stiskněte tlačítko „Ok“. V 

případě, že import proběhl v pořádku, certifikát se zobrazí ve Správci certifikátů.  

 

8. Stiskněte tlačítko „OK“ v levém dolním rohu.  

9. Po úspěšném importu certifikátu můžete provést přihlášení do aplikace. 

 

 

 



Postup pro prohlížeč Internet Explorer 
 

1. Certifikát (soubor s příponou .p12) , který byl součástí přílohy e-mailu, uložte na plochu počítače. 

2. Otevřete internetový prohlížeč.  

3. V horním menu zvolte možnost Nástroje -> Možnosti Internetu.  

 

 

14. Zvolte záložku „Obsah“ a klikněte na tlačítko „Certifikáty“. Po kliknutí na tuto možnost se Vám zobrazí „ 

Správce certifikátů", ve kterém můžete certifikát importovat do prohlížeče, případně vymazat certifikát starý 

a neplatný. V případě, že najdete ve Správci certifikátů neplatný certifikát, smažte jej a až po té přistupte 

k samotnému importu nového. Smazání certifikátu provedete tak, že jej pomocí klinutí myší označíte a 

stisknete tlačítko „Odebrat“. 

 



4. Stiskněte tlačítko „Importovat“. 

 

5. Spustí se průvodce importem certifikátu. Stiskněte tlačítko „Další“. 

6. Stiskněte tlačítko „Procházet“ a vložte certifikát, který jste si uložili na plochu. Následně stiskněte tlačítko 

„Další“. 

 

 

 



7. Vložte heslo, které Vám bylo zasláno na mobilní telefon prostřednictvím sms a stiskněte tlačítko „Další“. 

8. Pokračujte tlačítkem "Další" až k tlačítku "Dokončit", mělo by se objevit okno s informací, že import 

certifikátu proběhl v pořádku. 

9. Po úspěšném importu certifikátu můžete provést přihlášení do aplikace. 

 

 



Postup pro prohlížeč Google Chrome 
 

1. Certifikát (soubor s příponou .p12) , který byl součástí přílohy e-mailu, uložte na plochu počítače. 

2. Otevřete internetový prohlížeč.  

3. Klikněte na menu a zvolte možnost „Nastavení“.  

 

 

4. V nabídce na levé straně zvolte možnost „Rozšířená nastavení“. 



 

5. V případě, že v menu položku „Rozšířená nastavení“ nenajdete, zvolte v menu položku „Ochrana soukromí a 

zabezpečení“. Na stránce, v odstavci „Ochrana soukromí a zabezpečení“ klikněte na možnost „Více“. 

 

 

 

 

 

6. Dále pokračujte na záložku „Ochrana soukromí a zabezpečení“ a zvolte možnost „Správa certifikátů“.  

 

 

 

 

 

 

7. Po kliknutí na tuto možnost se Vám zobrazí „ Správce certifikátů", ve kterém můžete certifikát importovat do 

prohlížeče, případně vymazat certifikát starý a neplatný. V případě, že najdete ve Správci certifikátů neplatný 

certifikát, smažte jej a až po té přistupte k samotnému importu nového. Smazání certifikátu provedete tak, že jej 

pomocí klinutí myší označíte a stisknete tlačítko „Smazat“ (případně „Odebrat“).  

 

 

 



8. Klikněte na možnost „Importovat“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Spustí se průvodce importem certifikátu. Stiskněte tlačítko „Další“. 

10. Stiskněte tlačítko „Procházet“ a vložte certifikát, který jste si uložili na plochu. Následně stiskněte tlačítko 

„Další“. 

11. Vložte heslo, které Vám bylo zasláno na mobilní telefon prostřednictvím sms a stiskněte tlačítko „Další“. 

12. Pokračujte tlačítkem "Další" až k tlačítku "Dokončit", mělo by se objevit okno s informací, že import certifikátu 

proběhl v pořádku. 

13. Po úspěšném importu certifikátu restartujte prohlížeč a přihlaste se do aplikace. 

 

 

 

 

 



Postup pro prohlížeč Safari 
 

1. Certifikát (soubor s příponou .p12) , který byl součástí přílohy e-mailu, uložte na plochu počítače. 

2. Otevřete internetový prohlížeč.  

3. Vyberte možnost nastavení a následně možnost „Preferences“. 

 

 

 

4. Zvolte záložku „Advanced“ a stiskněte tlačítko „Change settings“. Klikněte na záložku „Obsah“ a následně na 

tlačítko „Certifikáty“. Otevře se Vám správce certifikátů. 

 



5. Před samotným importem nového certifikátu se ujistěte, zda Správce certifikátů neobsahuje starý a již 

neplatný certifikát. Pokud ano, smažte jej. Označte certifikát pomocí kliknutím myši a stiskněte tlačítko 

„Smazat“/Odebrat“. Po smazání neplatného certifikátu pokračujte. 

 

6. Stiskněte tlačítko „Importovat“. 

 

 

7.  Na ploše najděte certifikát, který jste si v prvním kroku uložili. Levým tlačítkem myši a jedním kliknutím 

certifikát označte a stiskněte tlačítko „Otevřít. (Certifikát můžete vložit i dvojklikem.) 

 

8. Zadejte heslo k certifikátu, které bylo součástí sms zaslané na Váš mobilní telefon a stiskněte tlačítko „Ok“. 

 

 



9. V případě, že import proběhl v pořádku, zobrazí se Vám následující hláška. Stiskněte tlačítko „OK“ a následně 

ještě jednou.  

 

 

10. Certifikát by měl být v tuhle chvíli importovaný do prohlížeče. 

11. Přejděte na stránku aplikace. 

12.  Zobrazí se Vám žádost na identifikaci. Po stisknutí tlačítka „Ok“ se dostanete na úvodní stránku aplikace.  

 

 

13. Nyní už jen stačí zadat přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje jsou Váš e-mail a heslo „start“ (bez uvozovek). 

Počáteční heslo doporučujeme v aplikaci změnit. 



Import certifikátu macOS 
 

1. Otevřete soubor s certifikátem. Spustí se program Klíčenka (keychain), který Vás požádá o heslo do systému.  

 

2. Po té budete požádáni o heslo k souboru (certifikátu). Zadejte tedy heslo k certifikátu z sms. 

 

Nyní je Váš certifikát nainstalovaný. Pro maximální funkčnost certifikátu pokračujte dalšími kroky.   



3. Na novém certifikátu vyberte možnost „Informace“. 

 

4. V první záložce „Důvěra“ vyberte možnost „Vždy důvěřovat“. Po uzavření budete vyzváni k zadání hesla do 

systému, aby bylo možné provedené změny uložit. 

 

Nyní je Váš certifikát považován za důvěryhodný a je možné ho bez problémů využívat. 


