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Naplnění položek certifikátů pro registraci do databáze EPREL 

 

Pokud se registrujete jako právnická osoba, je nutné si zvolit typ certifikátu kvalifikovaný certifikát pro 
elektronickou pečeť, který bude uložen na čipové kartě Starcos 3.7. Čipovou kartu je možné získat na 
pobočkách registračních autorit, nebo si ji objednat v e-shopu I. CA. Pro samotné vydání certifikátu je 
nutná osobní návštěva pobočky registrační autority. 

 

V okně kde doplníte položky žádosti o certifikát, je nutné mimo jiné mít vyplněnu položku „Povinný 
identifikátor právnické osoby“, zde zvolíte možnost „Vložit povinný identifikátor právnické osoby“, 
vyplníte hodnotu IČ nebo VAT dle státu registrace společnosti. Pokud bude v této položce chybně uvedená 
hodnota, nebude registrace v EPREL úspěšná. Dále je nutné též vyplnit údaje o adrese sídla organizace.   

https://www.ica.cz/kvalifikovany-certifikat-pro-epecet
https://www.ica.cz/kvalifikovany-certifikat-pro-epecet
https://www.ica.cz/pobocky-registracni-autority
https://eshop.ica.cz/
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Vložení adresy sídla organizace. Kliknete na možnost „Přidat volitelné položky“ 

 

Rozbalí se vám pole pro zapsání adresy, kde vyplníte hodnoty shodné se sídlem společnosti, uvedené 
v obchodním rejstříku. 
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Vydání certifikátu pak probíhá standardním způsobem.  

Při registraci do databáze EPREL postupujte přímo dle návodu zde: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/suppliers_verification
_guide_v1.04_0.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/suppliers_verification_guide_v1.04_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/suppliers_verification_guide_v1.04_0.pdf
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Pokud se registrujete jako fyzická osoba, můžete využít námi nabízený kvalifikovaný certifikát pro 
elektronický podpis, který bude uložen na čipové kartě Starcos 3.7. Čipovou kartu je možné získat na 
pobočkách registračních autorit, nebo si ji objednat v e-shopu I. CA. Pro samotné vydání certifikátu je 
nutná osobní návštěva pobočky registrační autority. Rozdílem proti vydání certifikátu pro elektronickou 
pečeť je, že v tomto certifikátu, resp. v žádosti o tento certifikát musí být vložena adresa sídla fyzické 
osoby. 

 

https://www.ica.cz/kvalifikovany-certifikat-pro-epodpis
https://www.ica.cz/kvalifikovany-certifikat-pro-epodpis
https://www.ica.cz/pobocky-registracni-autority
https://eshop.ica.cz/
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Volba pro zadání adresy není primárně rozbalena, je nutné kliknout na text „Přidat volitelné 
položky“ 
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Údaje o adrese zapíšete dle primárního osobního dokladu. Vydání certifikátu pak probíhá 
standardním způsobem na pobočce registrační autority. 

Při registraci do databáze EPREL postupujte přímo dle návodu zde: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/suppliers_verification
_guide_v1.04_0.pdf.  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/suppliers_verification_guide_v1.04_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/suppliers_verification_guide_v1.04_0.pdf

