MÁTE PROBLÉM S PŘIHLÁŠENÍM SE DO SYSTÉMU CRZ?
DŘÍVE NEŽ NÁM ZAVOLÁTE:

Pokud jste na úvodní stránce systému CRZ a po kliknutí na zvýrazněné tlačítko „Přihlášení
do systému“ se Vám zobrazí hláška typu „Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto
webovou stránku“ nebo „Spojení bylo přerušeno“ nebo „Chyba spojení SSL“, znamená to, že
s největší pravděpodobností není na Vašem počítači správně nainstalovaný Váš komerční
osobní certifikát, respektive není svázán s odpovídajícím privátním klíčem.
Nejprve, prosím, ověřte, že Váš certifikát je správně nainstalován. Následujte tento postup:
1) spusťte internetový prohlížeč a otevřete Správce certifikátů a v něm složku Osobních
certifikátů. Např.

a) Internet Explorer: „Nástroje“ > v menu „Možnosti Internetu“ > záložka „Obsah“ >
tlačítko „Certifikáty“ > záložka „Osobní“;
b) Firefox: v menu „Možnosti“ (případně „Nastavení“) > tlačítko „Rozšířené“ > záložka
„Certifikáty“ > tlačítko „Certifikáty“ > záložka „Osobní“;
c) Chrome: v menu „Nastavení“ > kliknout na text „Zobrazit rozšířené nastavení“ > pod
textem „HTTPS/SSL“ je tlačítko „Spravovat certifikáty…“ > záložka „Osobní“;
2) nyní klikněte na Váš certifikát a dále na tlačítko „Zobrazit“;
3) zobrazí se certifikát a v něm zkontrolujete, zda je uveden text, že máte privátní klíč
odpovídající tomuto certifikátu;

4) pokud uvedený text vidíte, certifikát je správně nainstalovaný a je nutné se obrátit na
HelpDesk CRZ;
5) v opačném případě jste nainstalovali certifikát na jiný počítač, než na kterém jste
generovali žádost o certifikát. V takovém případě je nutné certifikát obdržený od Vaší
certifikační autority nainstalovat na počítači, na kterém jste generovali žádost o certifikát. To
lze provést např. dvojím kliknutím na soubor s certifikátem. Tím se otevře certifikát (zde
v příkladu je označován jako Test):

Kliknutím na tlačítko „Nainstalovat certifikát…“ se spustí import certifikátu do operačního
systému počítače:

Pro ověření úspěšné instalace certifikátu a spárování s odpovídajícím privátním klíčem
klikněte na tlačítko START na dolním panelu a následně napsáním „certmgr.msc“ do pole
Spustit, případně Prohledat programy a soubory. Následným stisknutím klávesy Enter dojde
ke spuštění aplikace pro správu uložených certifikátů:

Poklepáním na certifikát se tento otevře a můžeme zkontrolovat, že byl správně spárován
s odpovídajícím privátním klíčem:

6) Protože hodláte k systému CRZ přistupovat z jiného počítače, než na kterém jste
generovali žádost o certifikát, je nyní nezbytné exportovat Váš certifikát včetně privátního

klíče. Ve výše uvedené aplikaci pro správu uložených certifikátů se provede též export
certifikátu. Příkaz pro export se nachází v kontextovém menu, po kliknutí pravým tlačítkem
myši na daný certifikát – Všechny úkoly - Exportovat:

Pozn.: Pokud v tomto kroku není možná volba „Ano, exportovat privátní klíč“, pak tato
možnost nebyla povolena při generování žádosti o certifikát a je tedy nezbytné požádat o
nový certifikát, případně přistupovat k systému CRZ pouze z počítače, na kterém jste
generovali žádost o certifikát.

Tímto postupem se vytvořil soubor s příponou .pfx, který v sobě obsahuje jak certifikát
získaný od certifikační autority, tak privátní klíč. Tento soubor slouží např. pro přenesení
certifikátu na jiný, resp. další počítač, notebook, tablet apod., případně pro import certifikátu
do jiného internetového prohlížeče (např. Mozilla Firefox), který neumí pracovat s úložištěm
certifikátů MS Windows. Zároveň Vám tento soubor slouží jako záložní kopie certifikátu a
privátního klíče, proto si jej uchovejte na bezpečném místě, zároveň si dobře zapamatujte
Vámi zvolené heslo pro ochranu privátního klíče.

