KOMERČNÍ CERTIFIKÁTY – informace pro držitele ZL
(uveřejněno dne 20. 6. 2014)

Komerční certifikáty se využívají v oblasti autentizace a šifrování dat. Používají se pro
neanonymní přístupy na webové servery a pro předávání šifrovaných dat (jak e-mailovou
poštou, tak i prostřednictvím webových formulářů).
Pro přístup do systému CRZ lze používat komerční certifikáty vydané některou ze tří
uznávaných certifikačních autorit:
První certifikační autorita, a.s. (ICA)
Česká pošta, s.p. (PostSignum)
eIdentity a.s.

www.ica.cz,
www.postsignum.cz,
www.eidentity.cz.

Poznámka:
Certifikační autorita eIdentity nevydává komerční certifikáty samostatně (jednotlivě), ale
pouze jako součást balíčku, jehož součástí je kvalifikovaný certifikát.
Podmínky pro získání komerčního certifikátu jsou u všech tří certifikačních autorit obdobné.
Všechny vydávají komerční certifikáty s dobou platnosti 1 rok a obdobný je i postup pro
jejich získání. Držitelům ZL se proto doporučuje prostudovat si internetové stránky
certifikačních autorit a při rozhodování, u které si mají komerční certifikát zřídit, se řídit
např. cenami poskytovaných služeb nebo dostupností jejich poboček.
K získání informací mohou držitelé ZL využít příslušné zákaznické linky
certifikačních autorit (Helpline), kde jim bude postup k získání certifikátu podrobně
vysvětlen kompetentními pracovníky. Policie ČR není k vysvětlování těchto postupů
oprávněna ani kompetentní.
Všeobecně platí, že osoba, která u certifikační autority bude o komerční certifikát žádat, se
bude muset na certifikační autoritu dostavit osobně a bude po ní vyžadováno předložení
dokladů, kterými prokáže
-

svou totožnost (občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti), a
skutečnost, že je OSVČ, právnická osoba nebo zaměstnanec.

Na certifikační autoritu si s sebou přinese žádost uloženou na přenosném médiu popř.
identifikátor této žádosti uložené na serveru příslušné autority. Pro vygenerování žádosti
použije aplikaci uveřejněnou (i s podrobným návodem) na webové stránce příslušné
certifikační autority.
Poznámka:
Pokud osoba žádající o certifikát bude mít s vygenerováním žádosti problém,
doporučujeme se, aby oslovila ve svém okolí osobu orientující se v oblasti IT a požádala ji
o pomoc. Není to sice nijak složité, ale ne všichni jsme „ajťáci“.
Upozornění:
U certifikační autority je třeba žádat o vydání „KOMERČNÍHO CERTIFIKÁTU“ a
nikoliv o vydání „CERTIFIKÁTU PRO SYSTÉM CRZ“ (takový certifikát neexistuje a
pracovník certifikační autority nebude vědět, co se po něm chce).

