
 

 

 

Uznávaný elektronický podpis (ZAREP) 

V aplikacích Daňového portálu lze použít pouze 

uznávaný elektronický podpis (ZAREP), který je založen 

na Kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb. Pro některá 

podání a přihlášení do aplikací Daňového portálu musí 

ZAREP obsahovat údaje, které umožňují jednoznačnou 

a neměnnou identifikaci podepisující osoby. Pro tuto 

jednoznačnou identifikaci osoby je používán Identifikátor 

MPSV (IK MPSV). Uznávaný elektronický podpis se řídí 

§ 6, odst. 2 zákona č 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 

Kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících 

důvěru 

V České republice je v současné době možné 

požádat o Kvalifikovaný certifikát (popř. s Identifikátorem 

MPSV) některou ze tří níže uvedených akreditovaných 

certifikačních autorit:  

 Česká pošta s.p. – http://www.postsignum.cz 

 eIdentity, a.s. – http://www.eidentity.cz 

 První certifikační autorita, a.s. – http://www.ica.cz 

Co je to Identifikátor MPSV (IK MPSV) 

Identifikátor MPSV je neměnným a jednoznačným 

identifikátorem dané osoby. Slouží tedy k jednoznačné 

identifikaci odesílatele podání, uživatele autorizovaných 

aplikací, apod. O uvedení tohoto Identifikátoru MPSV v 

kvalifikovaném certifikátu je nutné požádat při 

vystavování kvalifikovaného certifikátu. Identifikátor 

MPSV  není v certifikátu obsažen automaticky. V žádosti 

je tedy třeba Identifikátor MPSV potvrdit. Uznávaný 

elektronický podpis se řídí § 6, odst. 2 zákona č 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce. 

Způsob uložení certifikátu 

Uložení certifikátu je možné: 

1) na čipové kartě, nebo USB klíči 

Takto uložený certifikát je třeba nejprve nainstalovat 

do datového úložiště Windows, pomocí ovládacího SW 

dodaného ke čtečce čipových karet, resp. USB klíči. 

Důvodem je fakt, že na čipové kartě, resp. USB klíči, je 

uložen soukromý klíč. V okamžiku podpisu, resp. 

přihlášení do některé z aplikací Daňového portálu, musí 

být čtečka čipových karet s vloženou kartou (popř. USB 

klíčenka) připojena k PC. Certifikát z datového úložiště 

Windows je dostupný pouze při použití prohlížeče 

Internet Explorer. Při této volbě může být třeba provést 

nastavení Důvěryhodných webů a ActiveX prvku 

CryptSignX. Certifikát uložený na čipové kartě, resp. 

USB klíči, nelze exportovat do souboru PFX, resp. P12, 

protože není možné exportovat privátní klíč. 

2) v souboru PFX, resp. P12 

Ze základního souboru s kvalifikovaným certifikátem 

je nutné certifikát vyexportovat do formátu PFX, resp. 

P12, včetně privátního klíče. V průvodci exportem 

certifikátu je třeba nastavit "Vysokou" úroveň 

zabezpečení a následně zadat heslo k certifikátu. 

Podrobnější návod je uveden na stránkách příslušného 

akreditovaného vydavatele certifikátu. Certifikát ze 

souboru je dostupný bez omezení typu prohlížeče. 

Podmínkou je však instalace a podpora aplikace 

JAVA v daném prohlížeči. 

 

Obnova certifikátu a jeho registrace 

Přístup do autentizovaných aplikací Daňového 

portálu je umožněn na základě ZAREP založeném na 

Kvalifikovaném certifikátu, který obsahuje Identifikátor 

MPSV. Tento Identifikátor MPSV je jednoznačným a 

neměnným identifikátorem osoby. 

Díky jednoznačnému určení osoby pomocí 

Identifikátoru MPSV není nutná jakákoliv registrace 

Kvalifikovaného certifikátu u orgánů Finanční správy. 

Při změně nebo prodloužení kvalifikovaného certifikátu 

nedojde ke změně identifikátoru. Registrace tedy není 

nutná u nově zřízených certifikátů, ani při prodloužení 

platnosti certifikátu (obnovení certifikátu). Přístup do 

autorizovaných aplikací tedy zůstane zachován. 

Další informace o ZAREP 

Další informace o ZAREP naleznete na stránkách 

ePodpory (http://epodpora.mfcr.cz). 

http://www.postsignum.cz/
http://www.eidentity.cz/
http://www.ica.cz/
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/navody-a-nastaveni/jak-mam-spravne-nastavit-duveryhodne-ser-4438
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/overeni-konfigurace-pocitace/14-povolena-knihovna-pro-podpis-cryptsig-4413
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/overeni-konfigurace-pocitace/14-povolena-knihovna-pro-podpis-cryptsig-4413
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/navody-a-nastaveni/instalace-aplikace-java-4421
http://epodpora.mfcr.cz/


 

 

 

Ověřená identita podatele 

„Ověřená identita podatele způsobem, kterým se lze 

přihlásit do jeho datové schránky“, nebo také přihlášení 

pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, je 

způsob přihlášení do aplikace, resp. způsob podepsání 

podání, v aplikaci Elektronická podání pro Finanční 

správu, na Daňovém portále (www.daneelektronicky.cz). 

Pokud je podání odesláno z aplikace EPO a 

podepsáno pomocí ověřené identity podatele, není 

nutné ukládat do počítače XML soubor s podáním, který 

je pak následně vkládán do datové zprávy a odesílán na 

místně příslušný FÚ datovou schránkou. Odeslané 

podání podepsané ověřenou identitou se 

nezobrazuje v odeslané poště Datové schránky.  

 

Zřizovatel datových schránek 

Zřizovatelem datových schránek je Ministerstvo 

vnitra, provozovatelem informačního systému datových 

schránek je Česká pošta, s.p. Podrobné informace o 

datových schránkách jsou zveřejněny na internetových 

stránkách provozovatele: www.datoveschranky.info. 

Aplikace pro autentizované uživatele 

Součástí Daňového portálu jsou aplikace určené 

autentizovaným uživatelům. Jedná se o aplikace: 

Daňová informační schránka (DIS), Vracení DPH 

v rámci EU (VAT) a Mini One Stop Shop (MOSS). O 

přístup do těchto aplikací je třeba požádat pomocí 

příslušných EPO formulářů. Pro přístup do aplikací 

slouží stejný způsob, jakým byl opatřen formulář 

„Žádosti o přístup do aplikace Vracení DPH v rámci 

EU“, resp. „Přihlášky k nahlížení do daňové 

informační schránky“ a „Žádost o registraci do 

režimu MOSS“, tedy uznávaný elektronický podpis 

nebo ověřená identita podatele způsobem, kterým se 

lze přihlásit do jeho datové schránky. 

Odesílání podání (formulářů) 

Možnost podepsání podání pomocí ověřené 

identity podatele je určena pro osoby pouze, pokud 

je splněna jedna z následujících podmínek: 

 uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v 

roli oprávněná osoba 

 uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v 

roli likvidátor, opatrovník, nebo nucený správce 

 uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v 

roli pověřená osoba s oprávněním "Posílat zprávy" 

 uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v 

roli administrátor s oprávněním "Posílat zprávy" 

Přihlašování do autentizovaných aplikací 

Přístup do aplikací pro autentizované uživatele 

pomocí ověřené identity je možný pouze tehdy, pokud: 

 uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v 

roli oprávněná osoba 

 uživatel vůči použité Datové Schránce vystupuje v 

roli likvidátor, opatrovník, nebo nucený správce 

Přihlášením se do informačního systému veřejné 

správy za pomoci autentizační služby nedochází k 

přihlášení do datové schránky ve smyslu § 17, odst. 

3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Další informace o ověřené identitě podatele 

Další informace naleznete na stránkách ePodpory 

(http://epodpora.mfcr.cz). 

Technická podpora 

Stránky ePodpory najdete 

na URL: http://epodpora.mfcr.cz 

Pokud na stránkách nemůžete najít uspokojivé 

řešení problému, lze pomocí „Kontaktního formuláře“, 

popř. e-mailu, zaslat dotaz na adresu technické 

podpory epodpora@fs.mfcr.cz 

http://www.daneelektronicky.cz/
http://www.datoveschranky.info/
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/certifikaty-elektronicky-podpis/10x-o-uznavanem-elektronickem-podpisu-za-4445
http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/elektronicka-podani-epo/jak-podepsat-podani-overenou-identitou-p-4391
http://epodpora.mfcr.cz/
http://epodpora.mfcr.cz/
mailto:epodpora@fs.mfcr.cz

