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Výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí příjmové strany systému EET 

28.8.2018 

 

Finanční správa ČR vymění k 10. 9. 2018 SSL certifikát v produkčním prostředí EET (jde o certifikát na 

straně Finanční správy ČR a jeho ověřování při přístupu z počítače s instalovaným programem 

HERAKLES 5; nejde o certifikát, který vydala Finanční správa ČR konkrétnímu subjektu). Z tohoto 

důvodu je potřeba, aby váš počítač měl nainstalován nový kořenový certifikát DigiCert Global Root 

G2. 

Výměna certifikátu na testovacím prostředí proběhla již v dubnu 2018 a software HERAKLES 5 byl 

s touto verzí otestován a komunikace s EET funguje standardním způsobem. 

Pokud na počítači s programem HERAKLES 5 je nainstalována funkce Aktualizace kořenových 

certifikátů (toto závisí na verzi a konfiguraci vašeho operačního systému), budete mít 

pravděpodobně nový kořenový certifikát nainstalován. 

Pokud chcete zkontrolovat, zda máte kořenový certifikát nainstalován, proveďte následující kroky: 

 spusťte správu certifikátů příkazem certmgr.msc 

 
 V okně s certifikáty (Certmgr) zvolte skupinu Důvěryhodné kořenové certifikační autority a 

dále skupinu Certifikáty. 

 V pravé části okna by měl být vidět certifikát DigiCert Global Root G2. 
 

 

 

Pokud certifikát DigiCert Global Root G2 v seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů 

není uveden, je potřeba jej nainstalovat. Postup je uveden níže. 
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INSTALACE CERTIFIKÁTU, POKUD NEBYL V POČÍTAČI NALEZEN 

 Pokud certifikát DigiCert Global Root G2 nainstalovaný nemáte, je potřeba ho stáhnout 

z následujícího odkazu a nainstalovat: 

Stáhněte na svůj počítač soubor 
 

https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt 
 

a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Z kontextové nabídky vyberte volbu Nainstalovat 

certifikát: 

 

 V dalším otevřeném okně Otevřít soubor – upozornění zabezpečení zvolte tlačítko Otevřít 
 

 

 Pokud počítač používá více uživatelů (více uživatelských účtů), zvolte úložiště Místní počítač. 

Jinak je možné nechat volbu aktuální uživatel. Pokračujte stiskem tlačítka Další.  

 

 

https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt
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 Na dalším formuláři nechte aktivní volbu Automaticky vybrat úložiště certifikátů. V posledním 

kroku stiskněte tlačítko Dokončit. 

 

 

>

  
 

 Nakonec můžete ověřit dle postupu popsaného na začátku dokumentu, že je kořenový 

certifikát nainstalován. 


