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Manuál pro práci s kontaktním čipem 
karty ČVUT 

 

 

Vypracoval: Ing. Lukáš Vopařil 
Platnost od: 15.10. 2013 

Schválil: Ing. Radek Holý 
 

1111 Vydání následného certifikátuVydání následného certifikátuVydání následného certifikátuVydání následného certifikátu    

Platnost vydaného certifikátu je 1 rok a nelze ho prodloužit, proto je nutné si zažádat o nový resp. 

následný certifikát. 

Existují dva způsoby vydání následného certifikátu: 

a) Vydání následného certifikátu přes internet – pouze pokud je aktuální certifikát stále platný 

b) Vydání následného certifikátu ve Vydavatelství průkazů – po skočení platnosti certifikátu je 

z bezpečnostních důvodů možné vydat následný certifikát pouze ve Vydavatelství průkazů 

1.11.11.11.1 Vydání Vydání Vydání Vydání následného certifikátu přes internetnásledného certifikátu přes internetnásledného certifikátu přes internetnásledného certifikátu přes internet    

1) Jděte na adresu https://pki.cvut.cz/okbase 

2) Zadejte uživatelské jméno a heslo (stejné jako v Usermap, KOS ...). 

 

3) Zvolte volbu „Moje identifikační karty“ 

 

Pro správný průběh musíte mít prohlížeči nainstalováno a povoleno JAVA min. verze 5. V případě 

dotazů povolte spuštění JAVA appletů. 
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4) V okně „Moje identifikační karty“ vyhledejte kartu, která je ve stavu AKTIVNÍ a rozklikněte 

šipku nalevo a zvolte možnost – „Vydání následného certifikátu“ 

 

 

5) Vyberte certifikát, který chcete nahradit novým (ten před koncem platnosti)  

 

6) Vybere čtečku a vložte do ní průkaz.  
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7) Zadejte PIN kód (který jste obdrželi při vydání čipové karty) a potvrďte. Pokud PIN nemáte, 

obraťte se na Vydavatelství průkazů, kde Vám vydají nový. 

 

 

8) Poté vyčkejte na potvrzení o uložení žádosti. 

 
 

9) O vydání certifikátu budete informování emailem. Tento proces obvykle trvá max. 2 pracovní 

dny. 

10) Po obdržení potvrzovacího emailu jděte opět na stránky https://pki.cvut.cz/okbase/ a zvolte 

„Moje identifikační karty“. 

11) V okně „Moje identifikační karty“ vyhledejte kartu, která je ve stavu AKTIVNÍ a rozklikněte 

šipku nalevo a zvolte možnost – „Nahrát vydané certifikáty“ 

 

12) Dále zopakujte krok 5 – 7.  
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1.21.21.21.2 Vydání následného certifikátu ve Vydavatelství průkazůVydání následného certifikátu ve Vydavatelství průkazůVydání následného certifikátu ve Vydavatelství průkazůVydání následného certifikátu ve Vydavatelství průkazů    

Pokud doba platnosti aktuálního certifikátu již vypršela, je možné vydat nový pouze ve Vydavatelství 

průkazů. Sebou si vezměte svůj průkaz a PIN kód. Pokud PIN neznáte, bude Vám ve Vydavatelství 

průkazů nastaven nový. 

 


