
Vydanie následného komerčného certifikátu 
21 a 7 dní pred vypršaním platnosti existujúceho certifikátu, odosielame na e-mail uvedený v certifikáte 

upozornenie na blížiace sa ukončenie platnosti Vášho certifikátu. Obsahom tohto e-mailu je URL adresa, ktorá Vám 

umožní vygenerovať žiadosť o vydanie následného certifikátu elektronicky, ktorá je automaticky zasielaná do našeho 

systému. K vygenerovaniu žiadosti o vydanie následného certifikátu elektronickou cestou, musíte disponovať platným 

certifikátom, ktorým je žiadosť pri odosielaní na certifikačnú autoritu podpísaná, aby certifikačná autorita mohla overiť 

žiadateľa o vydanie následného certifikátu a vykonať kontrolu naplnenia položiek. 

Následný certifikát s daňovým dokladom je systémom zaslaný na Váš e-mail po zaplatení proforma faktúry, ktorá je 

zasielaná certifikačnou autoritou po spracovaní žiadosti o vydanie následného certifikátu. K automatickému odoslaniu 

certifikátu dôjde v momente pripísania platby v prospech nášho účtu. V e-mailovej správe je aj návod na inštaláciu 

následného certifikátu do PC alebo na čipovú kartu. 

Certifikátu, ktorému už uplynula doba platnosti alebo bol predčasne zrušený, nemožno vydať následný certifikát. 

Preto je nutné o vydanie následného certifikátu požiadať pred uplynutím doby platnosti pôvodného certifikátu. V 

prípade, že platnosť Vášho certifikátu už uplynula, je potrebné požiadať o vydanie nového certifikátu rovnakým 

spôsobom ako pri prvom certifikáte a navštíviť registračnú autoritu. Rovnako nie je možné zmeniť dobu platnosti už 

existujúceho certifikátu. K testovacím certifikátom nemožno vydať následný certifikát. 

V prípade problémov so žiadosťou o vydanie následného certifikátu využite často kladené otázky . 

 

1) Kliknite na URL adresu z upozorňujúceho mailu o blížiacom sa ukončení platnosti komerčného certifikátu 

a vykonajte test počítača. 

 

 
 

  

http://ica.cz/Casto-kladene-otazky-sk


2) Po skončení testu kliknite na tlačidlo v spodnej časti obrazovky a zahájte vydanie následného certifikátu. 

 

  



3) Pre zahájenie tvorby žiadosti si skontrolujte platnosť zadaných údajov a zvoľte Pokračovať. 

 

  

 



4) Nastavte zaslanie následného certifikátu vo formáte ZIP a v spodnej časti stránky zvoľte Vytvoriť žiadosť. 

 

5) Potvrďte súhlas s vygenerovaním žiadosti o vydanie následného certifikátu.  

 

 



 

6) Odošlite žiadosť o vydanie následného certifikátu. 

 

  



7) Potvrďte súhlas a žiadosť o vydanie následného certifikátu bude podpísaní a odoslaná.  

 

8) Vaším potvrdením úspešne podanej žiadosti o vydanie následného certifikátu bude doručenie proforma faktúry. 

V prípade nedoručenia nás kontaktuje na info@dtca.sk. 

 


