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1. ÚVOD 

 

OMLOUVÁME SE ZA ZVEŘEJNĚNÍ TÉTO NEDOKONČENÉ VERZE.  

ZE STRANY OBCÍ JE VYVYJEN TLAK NA OBJEDNÁNÍ TOKENŮ, VYŘÍZENÍ SMLOUVY S ČÚZK PRO VÝPISY 

Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ A UZAVŘENÍ SMLUV S ČESKOU POŠTOU. 

 

ÚDAJE JSOU ZDE UVEDENÉ JSOU PLATNÉ ! 

 

Tento dokument je vydán výhradně pro obce spadající do působnosti ORP Velké Meziříčí.  

Má informativní charakter a autor nenese zodpovědnost za případné změny, či problémy které byly 

způsobeny tímto návodem. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Šíření tohoto dokumentu v jakékoliv jeho formě, či částí dokumentů bez souhlasu autora je nelegální. 
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2. SMLOUVY S ČESKOU POŠTOU  

a) Stažení potřebných dokumentů 

Na ploše PC si vytvoříme složku s libovolným názvem (např. Žádosti), která nám bude sloužit 

pro ukládání potřebných dokumentů.  

Pro stažení všech potřebných dokumentů je třeba navštívit webové stránky Postsignum QCA 

CzechPOINT jenž byly za tímto účelem zřízeny.  

1. Adresa webu je http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint 

2. Zde v bodě 2. Smlouva o poskytování certifikačních služeb  klikneme na odkaz Vyhledání a 

stažení formulářů.  

 

Obr č. 1 

 

 

 

 

 

http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint
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3. Zobrazí se nám nová stránka Krok 1: Kritéria vyhledávání, kde označíme zatržítko 

Neprohledávat databázi, zobrazit všechny dostupné formuláře.  

4. Poté klikneme na Vyhledat. 

 

Obr č. 2 

5. V okně Vyhledání a stažení formulářů klikneme pravým tlačítkem myši na objednat.doc a 

dáme Uložit cíl jako… do předem vytvořené složky Žádosti na ploše, čímž se nám dokument 

uloží do PC pro další potřebu.  

6. Nyní kliknu pravým tl. myši na sz_uvodni_list.doc a znovu jej uložím do složky Žádosti. 

7. Jako poslední stáhneme soubor sz_ca_dual.doc a opět jej uložíme do složky Žádosti. 

 

Obr č. 3 
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b) Smlouva o poskytování certifikačních služeb 

Otevřeme soubor objednavka.doc, který máme uložen ve složce Žádosti.  

1. Číslo smlouvy – Vyplní až pracovník pošty 

2. Název obce/města 

3. Jméno starosty obce 

4. Sídlo obce 

5. IČ, popřípadě DIČ pokud je obec plátce DPH 

6. Jméno vydavatele dokladu, kterým byla zřízena obec 

7. Označím dobu platnosti této smlouvy. V našem případě na dobu neurčitou. 
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8. Označím křížky v bodech 4.2, 4.3, 4.4. 

9. Vypíšu místo kde budu smlouvu uzavírat, datum podpis smlouvy. Smlouvu podepíše starosta 

obce a označím kulatým razítkem OBCE. 

 

Obr č. 5  
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10. Vypíši oprávněnou osobu (nemusí to být starosta obce), která bude mít právo za obec 

zřizovat, upravovat a rušit certifikáty pro obec/město.  

11. Uvedu rodné číslo této osoby bez lomítka. 

12. Emailovou adresu, Telefonní spojení. Nejvhodnější je mobilní telefon z důvodu dostupnosti 

při řešení problémů. 

13. Zde se podepíše oprávněná osoba. 

14. V případě zda chci více oprávněných osob, vyplním další tabulky.  

15. Podepíše se starosta obce a orazítkuje kulatým razítkem OBCE. 

 

Obr č. 6 
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Tento dokument 2x vytisknu a odnesu na nejbližší poštu, která má CzechPOINT. 

Sebou je zapotřebí si vzít originál Usnesení zastupitelstva o volbě starosty a Rozhodnutí ČSÚ o 

založení nové správní jednotky (zřízení obce). Pošta si dokumenty sama okopíruje. 

Je potřeba brát na zřetel, že výše uvedené dokumenty (Usnesení zastupitelstva a rozhodnutí ČSÚ) 

zůstanou poště a zpět obdržím pouze potvrzenou Smlouvu o poskytování certifikačních služeb. 

Proto je vhodné odnést na poštu ověřené kopie Usnesení zastupitelstva a rozhodnutí ČSÚ.  

c) Seznam žadatelů o certifikát 

Otevřeme soubor sz_uvodni_list.doc, který máme uložen ve složce Žádosti.  

1. Vyplním údaje o obci a číslo smlouvy, které mi přidělila pošta. 

2. Vyplním údaje o pověřené osobě. 

3. Vyplním počet příloh. Každý žadatel je jedna příloha. 

4. Doplním místo a datum. Žádost podepíšu a orazítkuji kulatým razítkem OBCE. 

 
Obr č. 7 
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Nyní otevřeme soubor sz_ca_dual.doc, který máme uložen ve složce Žádosti.  

5. Vyplním číslo přílohy a Evidenční číslo smlouvy. 

6. Uvedu jméno žadatele o certifikát (v našem případě pracovník CzechPOINTU) a rodné číslo 

bez lomítka 

7. Vyberu možnost Kvalifikované osobní certifikáty, doplním jméno, osobní číslo (libovolné) a 

email. 

8. Do položky OU doplním CzechPOINT a do Title referent. Je možné zaměnit i jiným textem. 

9. Uvedu stejné info jako v bodě 6 

10. Vyberu Komerční osobní certifikáty  

11. Odtrhnu volbu Vložit Identifikátor klienta MPSV (IK MPSV) do certifikátu. 

 
Obr č. 8 
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d) Návštěva pošty 

Pokud máte vyplněné výše uvedené dokumenty v bodech 2b a 2c. Můžete uskutečnit návštěvu 

pošty, kde spolu s pracovníkem pošty provedete registraci vaší obce.  

Nezapomeňte si sebou vzít Doklad o zřízení obce od ČSÚ a Usnesení zastupitelstva o volbě 

starosty. Nejlépe jako ověřené kopie, které si pošta ponechá. Je možné donést i originály a pošta 

si sama udělá kopie, zaplatíte ale poplatek 30Kč za ověření kopie. 

Doba vyřízení je mezi 1-2 hodinami. 
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3. USB TOKEN iKey 4000 

a) Objednávka tokenu 

Pokud vám nebyl token dodán spolu s počítačem, je třeba si jej objednat na webu postsignum. 

1. Adresa webu je http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint 

2. Zde v bodě 1. Objednání USB tokenů a ovládacího software klikneme na odkaz 

Elektronický objednávkový systém.  

 
Obr č. 9 

 

3. Zadám počet CD s instalačním softwarem. Pro jednu organizaci stačí 1ks CD. 

4. Zadám počet licencí softwaru. Opět stačí pouze 1 licence na organizaci. 

5. Zadám počet tokenů. Pro každého uživatele je vhodné objednat 1ks tokenu. 

6. Zkontroluji, zda je vybráno CzechPOINT a to z důvodu slevy. 

7. Kliknu na Další. 

http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint
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Obr č. 10 

8. Vyplním fakturační údaje a způsob zaslání 

9. Zasílací adresu vyplním, jen pokud si přeji zaslat token s cd jinam než na obec. 

10. Kliknu na tlačítko Další 

 

Obr č. 11 
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11. Zkontroluji, zda jsem vyplnil všechny položky správně 

12. Nyní mohu kliknout na tlačítko Ano objednat 

 
Obr č. 12 

 

13. Poznamenám si číslo objednávky. To by ale mělo přijít i v potvrzovacím emailu. 

14. Veškeré informace o objednávce přijdou i na email, který jsme v objednávce uvedli. 

 
Obr č. 13 
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15. Na Váš email přijde potvrzení s nutností aktivace. Pro dokončení objednávky je třeba 

kliknout na AKTIVACE OBJEDNÁVKY.  

16. Na tomto odkaze zjistíte podrobnosti o zásilce. 

 
Obr č. 14 

 

17. Po kliknutí na aktivaci se Vám zobrazí toto okno potvrzující úspěšnou objednávku. 

 
Obr č. 15 
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b) Příprava na instalaci 

Před zahájením instalace je třeba si ověřit, zda již není software (dále jen SW) pro token SafeNet 

Borderless Security v počítači přeinstalován od dodavatele PC. Nainstalovaný a funkční SW 

SafeNet Borderless Security poznáme podle ikony v Oznamovací oblasti - na liště vpravo dole 

vedle hodin.  

Ikona oznamující nainstalovaný SW SafeNet Borderless Security, token není připojen: 

 
Obr č. 16 

Ikona oznamující nainstalovaný SW SafeNet Borderless Security, token je připojen do počítače: 

 
Obr č. 17 

 

Pokud se vám ikona zobrazuje, můžete přejít k bodu 3d) Inicializace a nastavení tokenu. 

 

c) Instalace softwaru 

Upozornění: Před spuštěním instalace prosím ukončete všechny otevřené aplikace (Internet 
Explorer, Word, a další) z důvodu nutnosti restartování počítače po dokončení instalace. 
 
Návod od České pošty pro práci s tokenem lze také získat pod bodem č. 3 Instalace ovládacího 
software k USB tokenu, inicializace tokenu soubor příručka.pdf na adrese 
http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint  

 
Do CD-rom(popř. DVD) mechaniky vložím instalační CD, které jsem koupil spolu s tokenem. Na 

CD spustím soubor token_sw.exe 

1. Zobrazí se okno pro rozbalení instalačních souborů. Je potřeba kliknout na tlačítko Unzip. 

Tím dojde k rozbalení potřebných souborů do složky C:\token_sw_instalator. 

 
Obr č. 18 

příručka.pdf
http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint
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2. Po dokončení rozbalení souborů se zobrazí potvrzující okno, kde kliknu na tlačítko OK 

3. Nyní můžu kliknout na tlačítko Close a okno pro rozbalování se zavře 

 
Obr č. 19 

4. Instalační soubor naleznu ve složce Počítač – Místní disk (C:) – token_sw_instalator 

5. Pro spuštění instalace kliknu na soubor setup.exe 

 
Obr č. 20 

6. Zobrazí se uvítací okno instalace a kliknu na tlačítko Next 

 
Obr č. 21 
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7. Program je připraven a nyní zbývá kliknout na Install a tím zahájíme instalaci 

 
Obr č. 22 

8. Stav probíhají instalace je znázorněna zeleným „hadem“ 

 
Obr č. 23 

9. Instalaci dokončíme kliknutím na tlačítko Finish 

 
Obr č. 24 
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10. Nyní je potřeba počítač restartovat. Klikněte na tlačítko Yes. Tím dojde k restartování PC. 

 
Obr č. 25 

 

11. Po spuštění počítače se nám v pravém spodním rohu v Oznamovací liště zobrazí ikona 

aplikace SafeNet Borderless Security 

 
Obr č. 26 

12. Nyní vložíme token do USB portu počítače. Proběhne instalace ovladače tokenu. 

 
Obr č. 27 

 

13. Po dokončení instalace ovladače se zobrazí oznámení Rainbow iKey Token potvrzující 

úspěšné nainstalování ovladače tokenu. 

 
Obr č. 28 

 

14. Úspěšné připojení tokenu k počítači je oznámeno zobrazením této hlášky. 

 
Obr č. 29 

 

Tímto byla instalace tokenu do počítače úspěšně dokončena. Nyní je zapotřebí token 

zinicializovat. 
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d) Inicializace a nastavení tokenu 

Inicializace tokenu je důležitá pro zadání přístupového hesla k tokenu (PIN) a pro zadání kódů 

pro odblokování (PUK).  Přístupové heslo by mělo být z důvodu bezpečnosti jiné než heslo do 

CzechPOINTu. 

1. Klikneme na tlačítko Start a vybereme Všechny programy, č  

2. Vybereme složku SafeNet – Inicializace tokenu 

3. Klikneme na Inicializace tokenu 

 
Obr č. 30 

 

4. Zobrazí se okno SafeNet Token Personalization Utility. Potvrdíme kliknutím na tlačítko OK 

 
Obr č. 31 
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5. Přepneme na záložku User PIN  

 
Obr č. 32 

6. Klikneme na zatržítko Allow User PIN Unblocking 

 
Obr č. 33 

7. Do pole User (Utility Key) PIN napíšeme heslo pro přístup k tokenu 

8. Do pole User PIN Unblocking napíšeme 6 různých hesel pro případné odblokování 

9. Klikneme na Personalize Token – přizpůsobit/inicializovat token 

 
Obr č. 34 
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10. Potvrdíme tlačítko OK, že opravdu chceme pokračovat 

 
Obr č. 35 

11. Tlačítko zašedne a je zobrazena hláška, že právě probíhá inicializace tokenu 

 
Obr č. 36 

12. Zobrazí se hláška, že inicializace tokenu proběhlo úspěšně. Klikneme na OK. 

 
Obr č. 37 
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13. Kliknu na tlačítko Close, čímž se okno zavře. 

 
Obr č. 38 

Tím je inicializace a nastavení hesla tokenu kompletní.  

Token je připraven pro instalaci (import) certifikátů. 

Můžeme přejít k bodu 4. Vydání certifikátů žadateli 
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4. VYDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ŽADATELI 

 
Pro vydání certifikátů je třeba navštívit stránky Postsignum QCA CzechPOINT.  

Adresa webu je http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint 

 

a) Instalace certifikátů certifikačních autorit v prostředí 

Windows XP 
 

Instalaci certifikátů certifikačních autorit PostSignum je potřeba provést, aby byly vydávané 

uživatelské certifikáty považovány za důvěryhodné. 

 

1. V bodě 4. Instalace certifikátů certifikačních autorit kliknu na odkaz Instalace certifikátů 

certifikačních autorit PostSignum  

 
Obr č. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint
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2. Zobrazí se nám nové okno a nahoře se zobrazí oznámení o nutnosti spustit doplněk. 

Klikneme na žlutou lištu pravým tlačítkem myši. 

3. Vybereme možnost Spustit doplněk na všech webech. 

4. Zobrazí se upozornění, zda opravdu chceme doplněk spustit. Klikneme na tlačítko Spustit. 

 
Obr. č. 40 

5. Nyní klikneme na tlačítko Instalovat certifikáty. 

6. Zobrazí se hláška o přidání certifikátu PostSignum QCA. Potvrdíme kliknutím na OK. 

 
Obr. č. 41 
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7. Zobrazí se hláška o přidání certifikátu do počítače. Hlášku potvrdíme kliknutím na ANO 

 
Obr. č. 42 

 

8. Zobrazí se upozornění, zda opravdu chci přidat certifikát PostSignum Root QCA, kterou 

potvrdíme kliknutím na ANO. 

 
Obr. č. 43 
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9. Zobrazí se hláška o instalaci certifikátu PostSignum VCA, kterou potvrdíme kliknutím na OK 

 

 
Obr. č. 44 

 

 

10.  Zobrazí se hláška o přidání certifikátu do počítače. Hlášku potvrdíme kliknutím na ANO  

 

 
Obr. č. 45 
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11. Zobrazí se nám hláška o úspěšném nainstalování certifikátů PostSignum do počítače. 

Potvrdíme kliknutím na OK 

 
Obr. č. 46 

 

 

Nyní jsou certifikáty vydané certifikační autoritou PostSignum v tomto počítači považovány za 

důvěryhodné. 
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b) Instalace certifikátů certifikačních autorit v prostředí 

Windows Vista 
Instalaci certifikátů certifikačních autorit PostSignum je potřeba provést, aby byly vydávané 

uživatelské certifikáty považovány za důvěryhodné. 

 

1. V bodě 4. Instalace certifikátů certifikačních autorit kliknu na odkaz Instalace certifikátů 

certifikačních autorit PostSignum  

 
Obr. č. 47 

2. Zobrazí se nám nové okno a nahoře se zobrazí oznámení o nutnosti spustit doplněk. 

Klikneme na žlutou lištu pravým tlačítkem myši. 

3. Vybereme možnost Spustit doplněk na všech webech  

 
Obr. č. 48 
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4. Zobrazí se upozornění, zda opravdu chceme doplněk spustit. Klikneme na tlačítko Spustit  

 
Obr. č. 49 

5. Zobrazí se nám stránka Ruční instalace certifikátů certifikačních autorit. Klikneme levým 

tlačítkem myši na postsignum_qca_root.cer 

 
Obr. č. 50 

6. Kliknu na tlačítko Otevřít 

 
Obr. č. 51 
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7. Kliknu na Nainstalovat certifikát… 

 
Obr. č. 52 

8. Kliknu na Další > 

 
Obr. č. 53 

9. Kliknu na Další > 

 
Obr. č. 54 
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10. Kliknu na Dokončit 

 
Obr. č. 55 

11. Kliknu na OK 

12. Kliknu na OK 

 
Obr. č. 56 

13. Klikneme levým tlačítkem myši na postsignum_qca_sub.cer 

 
Obr. č. 57 
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14. Klikneme na Otevřít  

 
Obr. č. 58 

15. Klikneme na Nainstalovat certifikát… 

 
Obr. č. 59 

16. Klikneme na Další > 

 
Obr. č. 60 
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17. Klikneme na Další >  

 
Obr. č. 61 

18. Klikneme na Dokončit  

 
Obr. č. 62 

19. Klikneme na OK 

20. Klikneme na OK 

 
Obr. č. 63 
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21. Klikneme levým tlačítkem myši na postsignum_vca_sub.cer 

 
Obr. č. 64 

22. Klikneme na Otevřít 

 
Obr. č. 65 

23. Klikneme na Nainstalovat certifikát… 

 
Obr. č. 66 
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24. Klikneme na Další > 

 
Obr. č. 67 

25. Klikneme na Další > 

 
Obr. č. 68 

26. Klikneme na Dokončit 

 
Obr. č. 69 
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27. Klikneme na OK 

28. Klikneme na OK 

 
Obr. č. 70 

 

 

Nyní jsou certifikáty vydané certifikační autoritou PostSignum v tomto počítači považovány za 

důvěryhodné. 
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c) Generování klíčů a žádostí o certifikát 
 

Nyní je třeba vygenerovat žádosti o certifikáty pro osoby, které jsou uvedeny přílohách Seznamu 

žadatelů.  

Vložíme do počítače token a otevřeme webovou stránku Postsignum QCA CzechPOINT.  

Adresa webu je http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint 

 

1. Na webu PostSignum QCA CzechPOINT v bodě 5.1 Generování klíčů a žádostí o certifikát 

kliknu na odkaz Generování klíčů a žádostí o certifikát.  

 
Obr. č. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint
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2. Je třeba vyplnit údaje, které jsme zadali v Seznamu žadatelů 
3. Kliknu na Vygenerovat 

 
Obr. č. 72 

4. Potvrdím kliknutím na OK 

 
Obr. č. 73 
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5. Kliknu na ANO 

6. Zadám heslo pro přístup do tokenu a kliknu na OK 

 
Obr. č. 74 

 

7. Kliknu na OK 

 
Obr. č. 75 
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8. Kliknu na Ano 

9. Zobrazí se hláška o generování klíčů certifikátů na token 

 
Obr. č. 76 

 

10. Po úspěšném vygenerování klíčů se zobrazí ID žádosti VCA a QCA. Tyto čísla zároveň přijdou 

na uvedený email. 

 
Obr. č. 77 

 

S těmito čísly se pak žadatel o certifikát dostaví na pracoviště České pošty, kde mu bude 

vystaven certifikát. 
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d) Vydání certifikátů na České poště 

 
Na Českou poštu si prosím neberte token, na kterém máte vygenerované žádosti o certifikát. 

Sebou si vezměte pouze čísla ID žádosti VCA a QCA, občanský průkaz.  

Po dokončení všech procedur Vám bude vydán Protokol o vydání certifikátů, který si pečlivě 

uschovejte.  Jsou v něm uvedena Sériová čísla certifikátů a hesla pro zneplatnění certifikátů. 

 

Zde je postup z webu České pošty: 

 

Obr. č. 78 

 



43 

e) Instalace certifikátů na token 
 

Nyní je třeba stáhnout (vyzvednout) certifikáty osob, které si byly na poště zažádat o certifikát.  

Vložíme do počítače token a otevřeme webovou stránku Postsignum QCA CzechPOINT.  

Adresa webu je http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint 

 

1. Na webu PostSignum QCA CzechPOINT v bodě 5.3 Instalace certifikátů na USB tokenu kliknu 

na odkaz Instalace vydaných certifikátů  

 
Obr. č. 79 

2. Zadám Sériové číslo Kvalifikovaného osobního certifikátu. Je uvedeno na protokolu z ČP 

3. Kliknu na Instalovat 

 
Obr. č. 80 

http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint
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4. Zkontroluji zda mám v počítači vložený token a kliknu na OK 

 
Obr. č. 81 

 

 

5. Zadám heslo pro přístup do tokenu a kliknu na OK 

6. Kliknu na Ano 

 
Obr. č. 82 

 

 

7. Zobrazí se oznámení, že se certifikát úspěšně stáhl na token 

8. Klikneme na Zpět 

 
Obr. č. 83 
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9. Zadám Sériové číslo Komerčního osobního certifikátu. Je uvedeno na protokolu z ČP 

10. Kliknu na Instalovat 

 
Obr. č. 84 

11. Kliknu na Ano 

 
Obr. č. 85 

12. Zobrazí se oznámení, že se certifikát úspěšně stáhl na token 

 
Obr. č. 86 

 

Tím jsme dokončili instalaci certifikátů na token a nyní můžeme s certifikáty začít pracovat. 
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5. ZŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘÍSTUPU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
Pro vydávání ověřených výpisů z Katastru nemovitostí přes Czech POINT je třeba uzavřít smlouvu 

s ČÚZK. 

 

Pokud již máte s ČÚZK nějakou smlouvu uzavřenou (mimo smlouvy pro Czech POINT), NELZE ji 

použít pro Czech POINT a je třeba uzavřít tuto speciální smlouvu. 

 

Tuto smlouvu získáte na webu města Velké Meziříčí v sekci Informace pro obce 

http://www.mestovm.cz/informace-pro-obce/ 

 

Smlouvu vyplňte dle níže zobrazeného vzoru (obr č. 50 a 51). 

Smlouvu 2x vytiskněte, opatřete kulatým razítkem OBCE a podpisem statutárního zástupce. 

 

Takto vyplněnou smlouvu zašlete na adresu: 

Ing. Tomáš Chotěnovský 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Pod Sídlištěm 9 

182 11 Praha 8 
 

Na obálku napište heslo: Czech POINT 

 

http://www.mestovm.cz/informace-pro-obce/
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Obr č. 87 
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Obr č. 88 
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6. ePusa – ZAVEDENÍ PŘÍSTUPU K CzechPOINTu 
 

a) Informace o portálu 

ePusa - Elektronický portál územních samospráv 
 
Elektronický portál územních samospráv – ePUSA je informačním systémem s aktuálními 
kontakty na orgány veřejné správy – kraje, obce a města. Uvedený systém umožňuje vybrat 
potřebné údaje podle různých kritérií. 
 
Provozovatelem portálu ePUSA je Ministerstvo vnitra České republiky. ePUSA je společným 
projektem Ministerstva vnitra, krajů a ostatních samospráv. Cílem tohoto projektu je být 
jediným garantovaným zdrojem informací o subjektech samosprávy, a zamezit tak jejich 
duplicitnímu zjišťování orgány veřejné správy. Hlavním partnerem projektu ePUSA je portál 
Města a obce online. ePUSA spolupracuje s projektem Czech POINT. 
 
 

b) Získání přístupu do portálu ePusa 

Informace přejaty z portálu ePusa – http://www.epusa.cz 
 
V listopadu roku 2006 odeslal ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer dopis na všechny starosty 
obcí v ČR se základními informacemi o ePUSA. Součástí tohoto dopisu byly i přihlašovací údaje 
pro danou obec.  
 
Jste zástupcem samosprávy a nemůžete se přihlásit, přestože máte správné přihlašovací údaje z 
dopisu ministra? Pak je možné, že zadáváte údaje špatně. Zkuste dodržet následující postup při 
zadávání přihlašovacích údajů:  
1. Jméno zadávejte přesně tak, jak je napsáno v dopisu, tedy malými písmeny. 
2. Při zadávání hesla zkontrolujte na klávesnici, zda nemáte zapnutý CapsLock. 
3. Jsou-li součástí hesla i číslice, ujistěte se, že píšete opravdu číslice a ne písmena s diakritikou. 

Například vypadá-li heslo nějak takto: "makaka98", je dost možné, že píšete "makakaíá". 
 

Nedaří-li se přihlášení ani při dodržení výše uvedeného postupu, obraťte se na službu helpline s 
žádostí o znovuzaslání přihlašovacích údajů a uveďte následující informace:  
1. Jméno obce. 
2. Jméno a příjmení kontaktní osoby, která žádá o údaje. 
3. Kontaktní telefon na pevnou linku obce. Případně telefon, který je uveden na portále ePusa. 

 
Po odeslání žádosti Vám budou údaje obratem sděleny elektronickou formou.  
 
Důležité: 
Jediný způsob jak komunikace s podporou portálu ePusa je pomocí emailu help@epusa.cz . 
Po odeslání žádosti o zaslání přihlašovacích údajů bude kontaktován starosta obce, čímž 
pracovník podpory ePusa ověří, zda je žádost o zaslání hesla oprávněná. Tzn. Je iniciována ze 
strany obce (pověřené osoby). 
 

 

 

http://www.epusa.cz/
mailto:help@epusa.cz
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c) Aktualizace informací o obci 
Z důvodu zachování přesných údajů o obci je třeba pravidelně (když dojde k nějaké změně) 

údaje aktualizovat. 

 

Pro aktualizaci údajů je třeba se přihlásit s údaji pro správce obce (např. petravec@kr-vysocina). 

 

Bližší informace jsou v příručce ePusa: 

http://www.epusa.cz/share/ePUSA_2_0_Uzivatel.pdf?1238414412 

 

d) účet lokálního administrátora 

Tento účet slouží pro přidávání/změnu/odebírání uživatelů Czech POINT a pro editaci údajů o 

obci.  

Přihlašovací údaje pro lokálního administrátora Vám budou zaslány dopisem z Ministerstva 

vnitra ČR po vydání vyhlášky, která by měla vyjít 15. 10. 2009. 

e) zřízení uživatele CzechPOINT 
  

Pro obce zatím nejsou zveřejněna pravidla tvaru uživatelských jmen, tzn. Zda ma být 

kratochvil.petravec, nebo postačí kratochvil.petrv .   

Bližsí informace budou nejspíše po 16. 10. 2009 

 

7. PORTÁL ADMINISTRACE Czech POINT  

 

8. PŘIHLÁŠENÍ NA CzechPOINT 

 

 

9. ZÁVĚR 

http://www.epusa.cz/share/ePUSA_2_0_Uzivatel.pdf?1238414412

