
Jak získat certifikát od PostSignum  

Na České poště (ČP) je možné získat komerční/kvalifikovaný certifikát, který si můžete zřídit na fyzickou osobu 

nebo jako OSVČ
1
 či právnická osoba

1
. Certifikát má vždy platnost 1 rok, po roce si jej musíte prodloužit. Níže 

popíši postup, jak si získat certifikát od PostSignum (nikoliv prodloužit). 

Než půjdete na pobočku České pošty 

1. Nejdříve je potřeba vyplnit příslušné formuláře a vytisknout si je.  

 fyzická osoba – Smlouvu (vytisknout 2x), Údaje pro vydání certifikátu. Dokumenty jsou ke 

stažení na stránkách www.postsignum.cz. Pro dokumenty stačí kliknout. 

 OSVČ a právnická osoba -  Smlouvu (vytisknout 2x), Úvodní list, Údaje pro vydání certifikátu. 

Dokumenty jsou ke stažení na stránkách www. postsignum.cz. Pro dokumenty stačí kliknout. 

2. Podat žádost elektronicky
2
 na stránkách Postsignum       Generování žádosti o certifikát. Vše dělejte v 

internetovém prohlížeči     Internet Explorer, v jiném generování nebude fungovat. Na zobrazené 

stránce vyplňte: 

 jméno certifikátu – ve Windows se bude zobrazovat uvedené jméno.  

 mailovou adresu - na uvedený mail Vám budou chodit informace k certifikátu. 

3. Stisknout tlačítko pro Vygenerování: 

 Vygenerovat a odeslat žádost o certifikát na www server PostSignum – zobrazí se Vám Vaše 

ID žádosti, které musíte sdělit pracovníkovi na ČP, tedy si jej opište nebo stránku vytiskněte. 

 Vygenerovat a uložit žádost o certifikát do souboru – žádost si uložíte na flešku, kterou si pak 

musíte vzít sebou na pobočku ČP. 

 

4. Po odeslání elektronické žádosti ve Vašem počítači vznikla soukromá část certifikátu, kterou je potřeba 

si zálohovat, i Vás o tom informují stránky. Zálohu doporučujeme udělat dle jimi zobrazeného návodu. 

5. Na počítači, kde jste nyní odeslali elektronickou žádost, budete muset ještě práci s certifikátem 

dokončit (po Vašem návratu z pobočky ČP). 

Na pobočku České pošty se službou Czech POINT je třeba přinést:  

 vytisknuté dokumenty dle druhu osoby, 

 ID elektronické žádosti – opsané nebo uložené na flešce, 

                                                           
1
 V certifikátu je uvedeno i Vaše IČ a jméno firmy. 

2
 Pokud si žádáte o komerční i kvalifikovaný certifikát, je potřeba udělat generování žádosti pro každý zvlášť. 

http://www.postsignum.cz/fyzicke_osoby_.html
http://www.postsignum.cz/pravnicke_osoby_instituce_firmy_organizace.html
https://www.postsignum.cz/online_generovani_zadosti.html


 pokud je certifikát na OSVČ nebo právnickou osobu, tak doklad o IČ (pokud je PO/PFO zapsána v 
obchodním nebo živnostenském rejstříku, nemusíte doklad o právní subjektivitě předkládat). 

Po návštěvě pobočky ČP 

6. Přihlásíte se do Vašeho mailu, který jste uvedli do žádosti a při generování elektronické žádosti. Musíte 
být na stejném počítači jako při generování žádosti. 

7. Od Postsignum Vám přišel mail Upozornění na připravený certifikát. V mailu je i odkaz na stažení 
certifikátu, na který klikněte. Jedná se o veřejnou část certifikátu. 

8. Otevře se Vám stránka Nabídka vydaného certifikátu, kde jsou shrnuty informace o Vašem certifikátu. 
Zde klikněte na tlačítko Přijmout (pokud je vše v certifikátu v pořádku). 

9. V následném okně si již veřejnou část certifikátu můžete stáhnout a pokud možno rovnou i 
nainstalovat (nabídne se Vám možnost Spustit, což proveďte). Nainstalovat jej musíte v každém 
případě, aby došlo ke spojení soukromé části certifikátu, která vznikla při generování žádosti. Spojením 
veřejné a soukromé části teprve vznikne kompletní certifikát. 

10. Nyní byste tedy měli mít ve Windows nainstalovaný Váš nový certifikát a je potřeba udělat si jeho 
kompletní zálohu. 

Kompletní záloha certifikátu 

Doporučujeme si ji udělat, abyste certifikát mohli nainstalovat i na jiné počítače, nebo také z důvodu, že se 
Vašemu počítači může něco stát a o certifikát byste tak přišli. Certifikát je chráněn heslem, které si sami zvolíte. 
Je dobré si toto heslo zapamatovat, jinak Vám tato kompletní záloha nebude k ničemu, certifikát z ní nepůjde 
nainstalovat. 
Postup provedení zálohy je na našich stránkách www.praktik.cz v sekci:  
Návody             Certifikáty              Záloha kompletního certifikátu 

 

https://praktik.cz/
http://stahuj.praktik.cz/Postupy/export%20celeho%20certifikatu.pdf

