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Postup při udělování kvalifikovaného osobního certifikátu  

(certifikátu pro elektronický podpis) 
1. Osobou oprávněnou vyřizovat vydání/zneplatnění/změnu certifikátu pro elektronický podpis je na základě smlouvy 

o poskytování certifikačních služeb uzavřené mezi Mendelovou univerzitou v Brně a Českou poštou, s. p.: RNDr. 
Jana Gotthardová – Odbor informačních technologií  (tel.: 2747, e-mail: jana.gotthardova@mendelu.cz). 

2. Žádost o kvalifikovaný osobní certifikát musí obsahovat zdůvodnění, pro jaké účely je certifikát vydáván. Žádost 
podává žadatel o certifikát prostřednictvím Informačního portálu MENDELU → Formuláře a tiskopisy → Spisová a 
archivní služba → Žádost o kvalifikovaný osobní certifikát (elektronický podpis) 

3. Po schválení Žádosti o kvalifikovaný osobní certifikát vedoucím žadatele (na základě notifikace obdržené e-mailem) 
je žádost elektronicky předána k vyřízení osobě oprávněné vyřizovat certifikát. 

4. Oprávněná osoba zajistí založení žadatele o certifikát u certifikační autority České pošty (Postsignum) a dále zajistí 
ve spolupráci s Oddělením koncových stanic OIT technické záležitosti související s vystavením certifikátu, tj. 
předání tokenu (bylo-li o něj požádáno), instalaci SW pro ovládání tokenu na zařízení uživatele a vygenerování 
žádost o certifikát vůči Postsignum (děje se pouze při prvním vystavení). 

5. Žadateli bude e-mailem certifikační autoritou sděleno ID žádosti. S ID žádostí a průkazem totožnosti se žadatel 
dostaví na Českou poštu se službou Czech POINT (nejbližší pracoviště od kampusu MENDELU je Zemědělská 40, 
Brno). Po ověření totožnosti na Czech POINT obdrží žadatel od certifikační autority email s odkazem na vydaný 
certifikát. 

6. Pro instalaci certifikátu a ukázku postupu při podepisování dokumentů osloví žadatel oprávněnou osobu. 
7. Kvalifikovaný osobní certifikát je certifikační autoritou vydáván na omezenou dobu (zpravidla na rok), po roce je 

tedy nutné provést obnovení certifikátu. Není již potřebné navštěvovat kontaktní místo Czech POINT. S žádostmi 
o spolupráci při reinstalaci se postupuje dle bodu 6.  

8. Při ukončení pracovního poměru osoby, která je vybavena elektronickým podpisem, je povinen přímý nadřízený 
zaměstnance vyplnit Výstupní list a jeho prostřednictvím zajistit revokaci (odvolání) vystaveného elektronického 
podpisu zaměstnance.  

9. V případě změn skutečnosti oproti vystavenému certifikátu (příjmení osoby, která je certifikátem vybavena, nebo 
pracovní zařazení) je nutné bezodkladně e-mailem o těchto změnách informovat oprávněnou osobu, která zajistí 
potřebné změny na Postsignum a vystavení certifikátu s novými údaji.  

10. Pověřený zaměstnanec OŘLZ, který každý měsíc odesílá přehled pracovních odchodů zaměstnanců na pojišťovnu, 
zasílají tento přehled i metodikovi spisové služby. Přehled slouží pro ověření stavu osob vybavených elektronickým 
podpisem za MENDELU, obsahuje pouze jméno, příjmení a osobní číslo zaměstnanců, kterým byl ukončen 
pracovní poměr 

11. Evidence zaměstnanců MENDELU vybavených kvalifikovaným osobním certifikátem (případně jiným 
kvalifikovaným certifikátem) je vedena na webu https://spisovasluzba.mendelu.cz  → Seznam vystavených 
kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis zaměstnancům MENDELU a je pravidelně aktualizována osobou 
oprávněnou vyřizovat elektronické podpisy.   

12. Náklady za vystavení kvalifikovaného osobního certifikátu vč. důvěryhodného nosiče pro elektronický podpis 
(tokenu), je-li jím zaměstnanec vybaven, jsou přeúčtovávány součásti, která o vybavení podpisem požádala.  
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