
Vydání následného certifikátu na novou čipovou kartu Starcos 

3.7 k certifikátům z karty Starcos 3.5 

Prvním krokem je kontrola, zda máte instalovánu správnou aplikaci SecureStore. Potřebná verze je 

6.20.2 a vyšší, vždy dostupná na https://www.ica.cz/aplikace-stazeni. 

 

Jak poznáte, že máte kartu Starcos 3.5, kterou je zapotřebí vyměnit za novou kartu Starcos 3.7? 

A. Vizuálně 

                                   
              (Karta Starcos 3.5)                                                                             (Karta Starcos 3.7) 

B. Dle čísla karty (číslo karty je vytištěno i na čipech vložených v tokenu, případně je vidět v aplikaci 

SecureStore, kterou máte nainstalovanou na svém počítači – viz obrázek níže) 

Čipové karty Starcos 3.5 9203 0501 xxxx xxxx 
Čipové karty Starcos 3.7 9203 0701 xxxx xxxx 

 

C. Dle typu karty zobrazeném v aplikaci SecureStore 

 
 Stiskněte Informace o kartě. Pokud je typ karty ICA Starcos3 eS, je zapotřebí obnovit kvalifikovaný 

certifikát na novou kartu Starcos 3.7 podle níže uvedeného postupu. Pokud je v SecureStore uveden 

typ karty ICA Starcos 3.7, máte již novou kartu Starcos 3.7 a není zapotřebí nic dělat. 

https://www.ica.cz/aplikace-stazeni


Vydání následného certifikátu na novou čipovou kartu Starcos 3.7  

 
1. Vložte stávající čipovou kartu a v emailu s upozorněním na konec platnosti certifikátu klikněte na 
tlačítko „Vydání následného certifikátu“  

 
2. Automaticky proběhne test připravenosti PC, pokud test proběhne v pořádku, stránka pokračuje k 
automatickému výběru certifikátu a pokračuje do 3. kroku. 

 

3. Zadejte číslo Vaší nové čipové karty. Klikněte na zatržítko „Souhlasím s prohlášením“ a klikněte na 

tlačítko „Podepsat“. 

 



4. Pokud kliknete na tlačítko „Podepsat“, budete vyzváni k výběru čtečky se stávající čipovou 
kartou. 

 

 
5. Zadejte PIN k Vaší stávající čipové kartě (vždy se zadává PIN k té kartě, která je momentálně 
připojena k počítači). 



6. Nyní se zobrazí výzva k výměně čipové karty. Je-li karta vložena v tokenu, zobrazí se rovněž návod, 
jak kartu vyměnit. Po vyjmutí stávající karty a vložení nové, klikněte na tlačítko ok. 

 
Obrazovka, která se zobrazí, používáte-li plnoformátovou čipovou kartu: 

 

Obrazovka, která se zobrazí, používáte-li token: 

 

 
 
 
 



7. Po úspěšné výměně karty, zkontrolujte své údaje a potvrďte jejich aktuálnost kliknutím na tlačítko 
„Ano, údaje jsou aktuální“. 

 

 

8. Pokud kliknete na tlačítko „Ano, údaje jsou aktuální“, budete vyzvání k výběru čtečky s novou 
čipovou kartou. 

 



9. Pokud na Vaší nové kartě není nastaven PIN a PUK, budete vyzváni k jeho nastavení. 

 
 
10. Pro vygenerování žádosti budete opět vyzváni k zadání PINu. Nyní je vložena nová karta, zadává se 

tedy PIN k nové kartě. 

 

 



11. Počkejte na vygenerování žádosti (může trvat i desítky sekund) a po té žádost odešlete kliknutím 

na tlačítko „Odeslat žádost ke zpracování“. 

 

 

12. Nyní je soukromý klíč pro následný certifikát vygenerován na nové čipové kartě Starcos 3.7. Po 

zaplacení obdržíte e-mail s vydaným certifikátem. 

 
13. V e-mailu s obnovenými certifikáty naleznete odkaz pro instalaci certifikátu. Po úspěšné instalaci 

certifikátu na čipovou kartu je celý proces dokončen. 


