
Jak zaregistrovat certifikát na portále VZP 
 

Jsou tři situace, ve kterých se nyní nacházíte: 
 

A. Váš starý certifikát, který máte na portále registrován, je ještě platný 
B. Váš starý certifikát, který máte na portále registrován, již není platný  
C. Ještě jste nikdy neúčtovali přes portál a nyní chcete tento způsob používat. 

 
A. Certifikát  je ještě platný 

 

 Přihlaste se na portál VZP (přihlásíte se platným certifikátem). 

 Po přihlášení je napravo nahoře ikonka postavy a vedle Vaše jméno, na něj 
klikněte. 

 

 
 

 V nabídce zvolte Nastavení.  
 

 Otevře se Vám stránka, kde v kolonce Účet klikněte na Upravit účet. 
 

 Nyní jste v Nastavení profilu uživatele, kde certifikáty jsou až v dolní části, 
v kolonce Přihlašovací údaje. 

  

 
 
 

 Vpravo je tlačítko, pro přidání certifikátu. 

 V otevřeném okně vyberte nový certifikát. Po jeho zvolení, se zobrazí 
souhrnné informace a ve spodu okna je tlačítko registrovat certifikát. 

 V seznamu přístupových certifikátu přibyl Vámi nově registrovaný. 
  

https://point.vzp.cz/desk/formdashboard


B. Původní certifikát již není platný 

a) Přihlásit se novým certifikátem na VZP Point 

 Portál Váš certifikát odmítne jako 
neznámý, ale umožní Vám po 
vyplnění kontaktního formuláře 
zaregistrovat jej. 

 Nyní musíte vyčkat, až dojde 
k vlastní registraci (může to trvat 
cca 2 dny). 

b) Zaslat certifikát emailem 

 je potřeba udělat export Vašeho nového certifikátu a zaslat jej zazipovaný na 
e-mail: ekk@vzp.cz (pokud pravidelně komunikujete s některým 
pracovníkem na pobočce VZP, je možné domluvit se přímo s ním a zaslat mu 
zazipovaný certifikát). Do textu pak uvést své IČZ a že máte zájem napárovat 
certifikát na komunikaci přes Portál. 

 
Žádám o obnovu certifikátu na Portál pro IČZ 12345678 (a přiložit zazipovanou veřejnou 
část certifikátu). 

 

 Postup, jak exportovat certifikát, je zde. 

 Soubor s certifikátem je potřeba před odesláním zazipovat nebo vymazat 
koncovku souboru. 

Jak jej zazipujete: 
o najděte si soubor s certifikátem,  
o klikněte na něj pravým tlačítkem, otevře se menu,  
o zvolte: Odeslat > Komprimovaná složka metoda zip, potvrďte, 
o vytvoří se nový soubor s koncovkou zip – certifikat.zip – a ten 

zašlete do VZP. 
 

C. Chci účtovat přes portál VZP a nikdy jsem ještě neúčtoval 

 v tomto případě Vám nezbude nic jiného než zajít na pobočku VZP a na flešce 
donést Váš vyexportovaný certifikát (bez soukromého klíče – postup viz 
předešlý bod). Na pobočce pak podepíšete dodatek ke smlouvě a certifikát 
Vám rovnou zaregistrují. 

mailto:ekk@vzp.cz
http://stahuj.praktik.cz/Postupy/export%20certifikatu.pdf
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