Elektronicky podepsané výstupy z veřejné části RŽP
verze 1.0
Výstupy z veřejné části Živnostenského rejstříku jsou ve formě elektronicky podepsaného PDF
dokumentu (přesněji dokumentu označeného elektronickou značkou). Podpisy a značky jsou
zobrazeny programem Adobe Reader v záložce „Podpisy“ – viz následující obrázek.

Po rozbalení záložky vypadá podpis následovně :
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PODMÍNKY
Podmínkou pro zobrazení podpisu je :
§ použití prohlížeče PDF dokumentů, který elektronické podpisy podporuje – nejlépe Adobe
Reader,
§ nainstalovat do prohlížeče PDF dokumentů certifikáty certifikační autority PostSignum
QCA – certifikáty jsou 2 (kořenová certifikační autorita a podřízená certifikační autorita) a
lze je stáhnou ze stránek PostSignum QCA (http://qca.postsignum.cz) nebo ze stránek
Ministerstva informatiky (http://www.micr.cz).

POSTUP INSTALACE CERTIFIKÁTŮ
Následující popis se týká programu Adobe Reader verze 7. Postup u jiných verzí a jiných
programů se může lišit.
Uživatelé MS Windows, kteří již mají certifikáty CA PostSignum nainstalovány ve Windows, mohou
v Adobe Readeru povolit jejich používání. Bohužel není možno povolit používání vybraných
autorit, ale je nutno povolit používání všech autorit. Proto tento postup není doporučen.
Před instalací je nutno certifikáty uložit na disk. Certifikáty se nacházejí na stránkách PostiSignum
QCA (http://qca.postsignum.cz), volba „Stažení certifikátů autorit“. Je potřeba stáhnout certifikát
kořenové certifikační autority (soubor postsignum_qca_root.cer) a podřízené certifikační autority
(soubor postsignum_qca_sub.cer) – oba ve formátu DER.
Oba stažené certifikáty lze do Adobe Readeru nainstalovat následující postupem :
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§
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zobrazit dialog „Správa důvěryhodných identit“ volbou „Dokumenty“ / „Důveryhodné
identity …“,
stisknout tlačítko „Přidat kontakty …“,
stiskem tlačítka „Procházet …“ se zobrazí standardní dialog pro výběr souboru; je potřeba
vybrat soubor s certifikátem a stisknou tlačítko „Otevřít“,
potvrdit import stiskem tlačítka „Importovat“,
v dialogu „Správa důvěryhodných identit“ zobrazit seznam certifikátů – v listboxu
„Zobrazit:“ zvolit „Certifikáty“,
vybrat naimportovaný certifikát (PostSignum Qualified CA, resp. PostSignum Root QCA) a
tlačítkem „Upravit důvěryhodnost …“ nastavit důvěryhodnost certifikátu (zobrazí se dialog,
ve kterém je potřeba zaškrtnou volbu „Podpisy a jako důvěryhodný kořen“ a stisknout OK),
uzavřít dialog „Správa důvěryhodných identit“.
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