
Import kořenového certifikátu 

Automatický import 

1) Ve svém prohlížeči klikněte na webových stránkách školy na soubor s certifikátem (ca.crt). 
2) Prohlížeč by měl sám nabídnout možnost nainstalování certifikátu. 
3) Zkontrolujte případně, zda certifikát je instalován jako kořenový certifikát důvěryhodné 

certifikační autority. 
4) Všechny případné další výzvy potvrďte a průvodce importem certifikátu ukončete. 

Upozornění: Tento postup je nutné provést ve všech prohlížečích, v nichž chcete se stránkami 
pracovat a pochopitelně na všech počítačích. 

 

Pouze v případě, že by automatický import z nějakého důvodu selhal, použijte následující 
ruční postup: 

Mozilla Firefox 

1) Stáhněte si soubor ca.crt z webu a uložte si ho do nějaké složky na svém počítači. 
2) V menu klikněte na Nástroje – Možnosti. 
3) Přejděte na záložku Rozšířené (poslední ikona vpravo) a v ní na záložku Šifrování. 
4) Klikněte na tlačítko Certifikáty. 
5) Přejděte na záložku Autority. 
6) Klikněte na tlačítko Importovat a najděte soubor ca.crt, který jste si stáhli z webu. 
7) V případě dalších otázek vše potvrďte. 
8) Původní uložený soubor ca.crt můžete nyní smazat. 

Internet Explorer 

1) Stáhněte si soubor ca.crt z webu a uložte si ho doněcké složky na svém počítači. 
2) Běžným způsobem soubor otevřete/spusťte. Objeví se okno s informacemi o certifikátu. 
3) Klikněte na tlačítko Nainstalovat certifikát, příp. dále na tlačítko Další, dokud se neobjeví 

okno s možností výběru úložiště certifikátů. 
4) V něm vyberte možnost ručního zvolení umístění a ze seznamu nabízení umístění vyberte 

položku Důvěryhodné kořenové certifikační autority. 
5) Průvodce importem dokončete. 
6) Původní uložený soubor ca.crt můžete nyní smazat. 

 
Pokud by výše uvedený postup selhal, je možné certifikát importovat ručně: 

1) V menu IE zvolte Nástroje – Možnosti internetu. 
2) Přejděte na záložku Obsah. 
3) Klikněte na tlačítko Certifikáty. 
4) Přejděte na záložku Důvěryhodné kořenové certifikační autority. 
5) Klikněte na tlačítko Importovat, příp. dále tlačítko Další. 
6) Vyberte soubor ca.crt, který jste si stáhli z webu a průvodce importem dokončete. 

 
V případných dalších prohlížečích internetu nebo starších verzích popsaných prohlížečů je postup 
velmi podobný, jen umístění některých voleb a tlačítek se může lišit. Důležité je vždy importovat daný 
certifikát do sekce Důvěryhodných certifikačních autorit. 
 
Po úspěšném importu kořenového certifikátu by mělo být možné přihlásit se k stránkám s šifrovaným 
přenosem již bez jakýchkoli chybových hlášení nebo varování. 


