
Návod na obnovu certifikátů
pro aplikaci eKomunikátor



Vážení klienti, 

bezpečnost Vašich financí a Vaše pohodlí je pro nás zásadní. Abychom Vám  
v aplikaci eKomunikátor usnadnili obnovu certifikátů, kterým vypršela platnost,  
připravili jsme pro Vás následující návod. 

Vaše Raiffeisenbank
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Pokud automatická obnova certifikátů neproběhla včas a úspěšně, je potřeba obnovit  
certifikáty manuálně podle návodu na dalších stránkách.

AUTOMATICKÁ OBNOVA CERTIFIKÁTU

Jestliže se Vám certifikáty podařilo v eKomunikátoru včas obnovit, nemusíte nic 
dalšího dělat. 
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MANUÁLNÍ OBNOVA CERTIFIKÁTU

Manuální obnova v krocích:
1. Stažení certifikátů z internetového bankovnictví do Vašeho počítače.

a)

1. Levé menu, Dávková komunikace, 
položka Certifikáty.

2. Otevřete seznam certifikátů  
a podívejte se, které propadly.
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Opakujte export u všech propadlých certifikátů. Poté se můžete z internetového  
bankovnictví odhlásit.

b)

c)

3. U propadlého certifikátu klikněte na jeho pořadové číslo.

4. Tlačítko „Export certifikátu” uloží certifikát do Vašeho počítače.  
Zvolte nejlépe místo, kde máte uložen eKomunikátor.



7

Manuální obnova v krocích:
2. Manuální aktualizace v eKomunikátoru.

1. V eKomunikátoru na záložce „Klient“ klikněte na ikonu „K“. 
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2. Otevře se Vám okno, 
ve kterém klikněte 
na tlačítko „Otevřít 
SOI“.

3. Zadejte heslo, které jste si dříve zvolili 
při vytváření SOI (stejné heslo slouží 
také pro podepisování dávek  
a stahování výpisů). 

4. Klikněte na „OK”. Následně se Vám 
otevře stránka pro import certifikátů. 
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5. Nyní vyberte záložku „Registrované klíče“. Zobrazí se Vám přehled 
certifikátů, které máte v eKomunikátoru stažené.

6. Klikněte na „Import” a vyhledejte v úložišti počítače certifikáty, které 
jste předtím stáhli z internetového bankovnictví.
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7. Nyní vyberte záložku „Registrované klíče“. Zobrazí se Vám přehled certifikátů, 
které máte v eKomunikátoru stažené.

8. Certifikáty z části „Ostatní registrace“  
dvojklikem levým tlačítkem myši postupně  
přesuňte do horní části „Akceptované  
registrace“ v tomto pořadí: 
 „eBanka CA“ 
 „eBanka server“  
 „osobní certifikát“ (označen jménem). 

9. Import  
certifikátů  
potvrďte 
kliknutím na 
tlačítko „Uložit 
změny“.

10. Zavřete okno.

cza13453
Sticky Note
Bod 7 je duplicitní s 5. Prosím vymazat text a dát tam text z 8. Následně všechny žluté texty přečíslovat
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11. Aktualizaci dokončete kliknutím na tlačítko „Upravit“ na úvodní 
stránce.
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12. V poli „Veřejný klíč banky“ 
vyberte z rozbalovacího okna 
klíč „eBanka Server 415“. 13. Klikněte na „OK”.

Pokud se nepodařilo obnovit certifikáty nebo eKomunikátor nepracuje správně, kontaktujte 
prosím naši infolinku 800 900 900, linku pro podnikatele 841 164 164, nebo svého  
pečujícího bankéře.




