
Jak zaregistrovat certifikát na sdruženém portále 
 

Jsou tři situace, ve které se nyní nacházíte: 
A. Váš starý certifikát, který máte na portálech registrován, je ještě platný 
B. Certifikát, který máte na portálech registrován, není již platný 
C. Nikdy jste neúčtovali přes internet a chcete nyní začít. Ještě nikdy jste jejich služby 

nevyužili 
 

A. Certifikát je ještě platný 

 

 vstupte na přihlašovací stránku sdruženého portálu ZP (www.portalzp.cz), zde si 
vyberte některou pojišťovnu, se kterou máte smlouvu a vstupte na jejich portál 
(nevolte Českou průmyslovou ZP – u té uvedený postup nefunguje). 

 

 
 

 otevře se Vám portál zvolené pojišťovny. Stiskněte tlačítko Přihlásit se 
CERTIFIKÁTEM. 

 zobrazí se dialogové okno pro výběr certifikátu, kterým se chcete přihlásit na portál. 
Zde stiskněte tlačítko vedle jména certifikátu 
 

http://www.portalzp.cz/


 
 

 v nabízeném okně s certifikáty si vyberte nový certifikát (na konci řádku má delší 
datum platnosti) a dáte dole tlačítko Ano. 

 Portál Vás odmítne z důvodu neznámého certifikátu, ale umožní Vám jej zavést 
k existujícímu kontu.  
 

 
 

 potvrdíte, že chcete zaregistrovat tento nový certifikát a danou žádost podepíšete 
původním certifikátem. 

 nový certifikát je po této registraci ihned funkční a můžete se pomocí něj přihlásit na 
kterýkoliv portál pojišťoven na Sdruženém portále (jen u  205 to může chvíli trvat). 
 
 

B. Původní certifikát již není platný 

Vstupte na přihlašovací stránku sdruženého portálu ZP (www.portalzp.cz), zde si vyberte 
některou pojišťovnu, se kterou máte smlouvu a vstupte na jejich portál. 

 

 V horním menu ZP vyberte Obecné služby a v rozbaleném menu stiskněte Žádost o 
zavedení nového certifikátu  
 

http://www.portalzp.cz/


 
 

 v následném okně zvolte ANO 
 

 
 otevře se formulář pro zaregistrování nového certifikátu, vyplňte všechny kolonky 

mimo poslední. Po vyplnění stiskněte tlačítko podepsat a podepište novým 
certifikátem (v záhlaví žádosti je jedno jaká je zde vybrána ZP, registrace platí pro 
všechny ZP) 

 
 nyní během 2 dnů by měli registraci provést a budete tak moci účtovat 

V obou případech postačí takto kontaktovat jen jednu ZP - zavedením nového certifikátu u 
této ZP se budete moci přihlašovat ke všem ZP.  



C. Budu poprvé účtovat přes sdružený portál 

 Je potřeba vyplnit přes internet žádost o zpřístupnění služeb sdruženého portálu, ale 
před tím je potřeba nainstalovat si nástroj pro správné fungování certifikátu.  

 Odkaz na Žádost je zde. 

 Pojišťovny by Vám pak na mail, který jste v žádosti uvedli, měly zaslat informaci, že je 
certifikát zaregistrován a můžete se tedy na jejich portál přihlásit. Od každé 
pojišťovny přijde informace zvlášť. 
 

https://www.portalzp.cz/download/Konfigurace_Portal_ZP.exe
https://www.portalzp.cz/czspa01.phtml

