
 

 

 

 

 

 

 

Generování žádostí o kvalifikovaný a 

komerční certifikát (TWINS) 

Uživatelská příručka pro prohlížeč 

Internet Explorer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

První certifikační autorita, a.s. 
22.3.2012 



 

Verze 7.06 
 

Obsah 
1. Úvod ................................................................................................................................................ 3 

2. Požadavky na software .................................................................................................................... 3 

3. Instalace kořenového certifikátu I.CA ............................................................................................. 3 

4. Proces generování žádosti o certifikát ............................................................................................ 8 

4.1. Kontrola softwarového vybavení ............................................................................................ 9 

4.1.1. Nepodporovaný operační systém ................................................................................. 10 

4.1.2. Nepodporovaný internetový prohlížeč ......................................................................... 10 

4.1.3. Podpora JavaScriptu ...................................................................................................... 10 

4.1.4. Podpora Java Runtime Environment (JRE) .................................................................... 10 

4.1.5. Nainstalovaný Java Applet  ICApki ................................................................................. 11 

4.1.6. Ukládání cookies ............................................................................................................ 12 

4.2. Vyplnění údajů o žadateli ...................................................................................................... 12 

4.3. Kontrola zadaných údajů ....................................................................................................... 14 

4.4. Generování žádosti o certifikát ............................................................................................. 15 

4.5. Uložení žádosti o certifikát .................................................................................................... 16 

5. Vystavení certifikátu ...................................................................................................................... 17 

6. Řešení problémů ........................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Úvod 
Tento dokument slouží jako návod, jak postupovat při generování žádosti o kvalifikovaný a komerční 

certifikát (na jednu žádost – produkt TWINS) přes webové stránky společnosti První certifikační 

autorita, a.s. pro uložení certifikátů na kartu advokáta. 

Pokud kartu advokáta nebudete používat, můžete využít obecných postupů pro vydání certifikátů 

uvedených na www.ica.cz. 

2. Požadavky na software 
Počítač (notebook), na kterém se bude provádět generování žádosti o certifikát, musí splňovat 

následující požadavky: 

 Musí mít nainstalovaný a spuštěný operační systém  

o Windows Vista  

o Windows 7 

 Musí být nainstalován prohlížeč Microsoft Internet Explorer (verze 7 a výše). 

 Musí mít nainstalovaný software Java Runtime Environment (dále JRE), alespoň verze 

1.6.0_21, který je potřebný pro správnou funkci webových stránek pro generování žádosti o 

certifikát (doporučujeme však používat nejaktuálnější verzi JRE). 

o Přítomnost JRE detekují stránky I.CA automaticky, pokud 

zjistí, že software přítomen není, vybídnou uživatele k jeho 

stažení/instalaci. 

o V případě, že máte nainstalovanou starší verzi JRE, nežli je 

uvedená v požadavcích, odinstalujte ji před zahájením 

generování žádosti o certifikát. Následně budete stránkami 

nasměrováni na stažení nejaktuálnější verze. 

3. Instalace kořenového certifikátu I.CA 
Při spuštění stránky s žádostí o certifikát vás může váš prohlížeč upozornit, že vstupujete na 

nedůvěryhodné stránky. Tento problém je způsoben tím, že nemáte uloženy v úložišti kořenové 

certifikáty I.CA. Pokud se upozornění na nedůvěryhodné stránky neobjeví, pokračujte bodem 4. 

Zadejte do prohlížeče následující URL: http://www.ica.cz/Korenove-certifikaty.aspx. Zobrazí se vám 

následující stránka: 

http://www.ica.cz/
http://www.ica.cz/Korenove-certifikaty.aspx


 

 

Pod nadpisem Kořenový certifikát certifikační autority pro vydávané komerční certifikáty klikněte 

na Formát DER.  

 

Zobrazí se vám dialog pro stažení souboru. Soubor obsahující certifikát uložte na Váš pevný disk. 



 

Dvojklikem otevřete soubor obsahující kořenový certifikát I.CA, který jste uložili na pevný disk. Tím 

dojde k zobrazení certifikátu. Na záložce Obecné klikněte na Nainstalovat certifikát. 

 

Spustí se původce instalací certifikátu. Klikněte na tlačítko Další. 



 

 

Zkontrolujte, že je zatržena volba Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu 

a klikněte na tlačítko Další.  

 

Klikněte na tlačítko Dokončit. 



 

 

Průvodce by vás měl informovat o úspěšném importu. 

 

 

Totéž proveďte s Kořenovým certifikátem certifikační autority pro vydávané kvalifikované a 

kvalifikované systémové certifikáty. 



 

 

 

 

4. Proces generování žádosti o certifikát 
Před generování vlastní žádosti musíte mít na PC instalován ovladač SaveSign karty advokáta. 

Naleznete jej na stránkách České advokátní komory http://podpora.cak.cz/prukazy. Po instalaci 

můžete přikročit k vlastnímu generování žádosti. 

Zadejte do Vašeho prohlížeče URL: 

https://s.ica.cz/cgi-bin/zadosti-kl/cakTW.cgi 

Postup generování žádosti o prvotní certifikát je rozdělen do několika kroků: 

 Kontrola softwarového vybavení 

 Vyplnění údajů žadatele 

http://podpora.cak.cz/prukazy
https://s.ica.cz/cgi-bin/zadosti-kl/cakTW.cgi


 

 Kontrola vyplněných údajů 

 Generování žádosti o certifikát 

 Uložení žádosti o certifikát. 

4.1. Kontrola softwarového vybavení 
Pro usnadnění kontroly připravenosti Vašeho  počítače na generování žádosti, je při zahájení 

generování žádosti zobrazena kontrolní stránka, která ověří přítomnost klíčových softwarových 

komponent. 

 

Klikněte na tlačítko Zahájit test PC. Stránka otestuje počítač, test může trvat desítky sekund, a ohlásí, 

zdali je něco v nepořádku, případně vypíše chybové hlášení. 



 

 

Pokud nejsou detekovány problémy, můžete kliknout na tlačítko Zahájit tvorbu žádosti o certifikát. 

Pokud se při kontrole vyskytne chyba, nemůžete zahájit tvorbu žádosti. Nejdříve je potřeba odstranit 

chybu, která znemožňuje generování žádosti. Význam chybových hlášení je uvedený v následujících 

kapitolách. 

4.1.1. Nepodporovaný operační systém 

Pro generování žádosti musíte použít jeden z operačních systémů uvedených v kapitole 2. 

4.1.2. Nepodporovaný internetový prohlížeč 

Pro generování žádosti musíte použít prohlížeč správné verze. 

4.1.3. Podpora JavaScriptu 

Stránky pro generování žádosti o certifikát vyžadují podporu skriptování v jazyku JavaScript. Všechny 

podporované prohlížeče mají tuto podporu automaticky povolenou. Pokud by tato kontrola selhala, 

znamená to s největší pravděpodobností, že je v nastavení prohlížeče podpora scriptování vypnuta. 

Povolte podporu skriptování v jazyku JavaScript ve vašem prohlížeči. 

4.1.4. Podpora Java Runtime Environment (JRE) 

Tyto stránky vyžadují pro svou funkčnost nainstalovanou podporu jazyka Java. Ujistěte se, že nemáte 

ve svém prohlížeči tuto podporu vypnutou. Pokud nemáte na svém počítači JRE nainstalováno, měl 



 

by vás prohlížeč vybídnout ke stažení a instalaci JRE. Pokud se tak nestalo, klikněte na odkaz uvedený 

na stránce a manuálně stáhněte a nainstalujte aktuální verzi JRE. V každém případě bude po instalaci 

JRE nutno zavřít a znovu spustit prohlížeč, aby se změny projevily. 

4.1.5. Nainstalovaný Java Applet  ICApki 

V tomto místě se kontrolní stránka pokusí nainstalovat Java Applet  ICApki, který je nutný pro 

funkčnost stránek pro generování žádosti o certifikát. Při první instalaci appletu na počítač, kde 

probíhá generování žádosti o certifikát, budete vyzváni k potvrzení důvěry vydavateli Java Appletu. 

Vydavatelem appletu je První certifikační autorita a.s. Důvěru appletu potvrdíte dialogem, který 

znázorňuje následující obrázek. V tomto dialogu je důležité zaškrtnout volbu Always trust content 

from this publisher a poté použít tlačítko Yes. 

 

 

Následuje druhý dialog, kde se postupuje obdobně, a sice zaškrtne se volba Always trust content 

from this publisher a poté se použije tlačítko Run. 

 



 

 

Při dalším spuštění stránek na počítači, kde tato instalace proběhla, již nebudete k opětovnému 

potvrzování Java Appletu ICApki vyzýváni. 

V případě, že bude vydána nová verze Java Appletu ICApki, bude klientem v tomto místě okamžitě 

automaticky stažena a nainstalována. Tato instalace může chvíli trvat. Po jejím skončení budou 

stránky pokračovat v normální práci. 

4.1.6. Ukládání cookies 

Pro správnou práci stránek pro generování žádostí je nutné, aby váš prohlížeč umožnil stránce 

ukládat cookies. Pokud máte zakázáno ukládání cookies, povolte jej. 

4.2. Vyplnění údajů o žadateli 
Pokud proces kontroly proběhl bez chyb, stránka zobrazí formulář, do kterého vyplníte své osobní 

údaje. 



 

 

 

Položky zdůrazněné tučným písmem a žlutým podbarvením vstupního pole jsou povinné. Například 

jméno a přímení jsou povinné, tituly povinné nejsou. 

Heslo pro zneplatnění: 

Pokud dojde během používání certifikátu ke kompromitaci privátního klíče, změně údajů (změna 

jména, bydliště…) nebo se vyskytnou další důvody, proč by neměl být certifikát dále používán, je Vaší 

zákonnou povinností certifikát zneplatnit. Certifikát lze zneplatnit přes webové rozhraní 

(http://www.ica.cz/Zneplatnit-certifikat). Při zneplatnění budete vyzváni k zadání hesla pro 

zneplatnění. Toto heslo pro zneplatnění určujete při generování žádosti o certifikát. 

Délka hesla pro zneplatní certifikátu musí být 4 až 32 znaků. Povoleny jsou pouze velká a malá 

písmena bez diakritiky a číslice. 

Typ úložiště klíče (CSP): 

U položky Typ úložiště klíče (CSP) zkontrolujte, že máte vybráno: SafeSign Standard Cryptographic 

Service Provider. Úložiště se vybere automaticky při vložené kartě advokáta. 

Nevyplněné povinné údaje: 

Po stisknutí tlačítka pokračovat stránka provede kontrolu vámi vyplněných údajů. Pokud některé 

zadané údaje nesplňují podmínky, budete vyzvání k jejich opravě. Údaje vyžadující změnu nebo 

doplnění jsou podbarveny červeně. 

http://www.ica.cz/Zneplatnit-certifikat


 

 

Pokud Vámi zadané údaje splňují podmínky, zobrazí se vám stránka rekapitulující vámi zadané údaje. 

4.3. Kontrola zadaných údajů 
Na této stránce prosím zkontrolujte vámi zadané údaje. 



 

 

Pokud si přejete zaslat vydaný certifikát na e-mail, zadejte e-mailovou adresu, na kterou vám bude 

certifikát zaslán (Položka Vystavený certifikát a informaci o obnovení certifikátu zaslat na e-mail:). 

Pozor: tato emailová adresa není součástí žádosti o certifikát, tudíž nebude uvedena ani v samotném 

certifikátu. E-mailovou adresu, která bude obsažena v certifikátu, je nutné vyplnit v údajích o žadateli 

(položka žádosti o certifikát)! 

Kliknutím na tlačítko Vytvořit žádost spustíte generování žádosti o certifikát. 

4.4. Generování žádosti o certifikát 
Nejdříve jste vyzváni k zadání PINu k vaší kartě. 

 

Vložte váš PIN. 



 

 

Po vložení PINu je vygenerován Váš soukromý klíč. Tvorba privátního klíče může trvat několik desítek 

sekund. 

 

Celý tento postu se ještě jednou opakuje – zadání pinu a generování klíče. 

 

4.5. Uložení žádosti o certifikát 
Pokud nedošlo při generování žádosti k chybě, stránka vám zobrazí vygenerovanou žádost ve formátu 

PKCS10. Kliknutím na tlačítko Uložit žádost na disk bude žádost uložena na váš pevný disk nebo jiné 

médium, které zvolíte. 



 

 

5. Vystavení certifikátu 
Poté, co vytvoříte žádost o certifikát, je nutné navštívit některou registrační autoritu I.CA (viz 

www.ica.cz). S sebou na registrační autoritu I.CA přineste žádost, kterou jste vygenerovali (například 

na USB flash disku, uloženou na čipové kartě), a dokumenty potřebné k vystavení certifikátu. Seznam 

potřebných dokumentů naleznete na http://www.ica.cz/Dokumenty-kvalifikovany-certifikat. 

 

6. Řešení problémů 
V případě vzniku chyby během procesu generování žádosti budete informováni chybovou hláškou.  

http://www.ica.cz/
http://www.ica.cz/Dokumenty-kvalifikovany-certifikat


 

 

Ve třetím odstavci naleznete popis chyby. 

Některé chyby mohou být závažnějšího technického rázu. Mohou souviset se stavem hardwarového 

či softwarového vybavení vašeho počítače. Je důležité opsat, udělat screenshot, nebo jinak uchovat 

informace z podrobného výpisu chybového hlášení, neboť tyto informace jsou kritické pro rychlé 

vyřešení problémů s technickou podporou I.CA. Kontakty na technickou podporu naleznete na 

http://www.ica.cz/Kontakty, viz 

 

 

 

http://www.ica.cz/Kontakty

