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Dokončení instalace certifikátů pro přístup do
informačního systému základních registrů
V tomto čísle:
 Dokončení instalace certifikátů pro
přístup do informačního systému
základních registrů
 www.munis.cz/zr
 Nový modul Munizar pro přístup
k ZR z IS Munis

www.munis.cz/zr

V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme si popsali postup odeslání žádosti o certifikát, který Vám bude
sloužit pro přístup k základním registrům veřejné správy. Nyní si popíšeme následný postup, který
zahrnuje Spárování certifikátu pro přístup do informačního systému základních registrů s privátním
klíčem, jeho instalace a instalace kořenových certifikátů ISZR.
Zde popsaný krok je posledním obecným technologickým krokem vedoucím k realizaci připojení
k základním registrům. Úspěšnost výsledného připojení pak závisí na správné registraci agend
a odpovídajícím nastavení Registru práv a povinností. Zkušenosti ukazují, že se s časem oboje
významným způsobem zlepšuje. Nicméně vlastní technické připojení k základním registrům neznamená
konec s tím spojené transformace postupů prováděných v rámci výkonu jednotlivých agend orgány
veřejné moci, ale naopak začátek vlastní změny. Bude ještě třeba změnit každodenní praxi, kdy se začne
a bude muset využívat ověřování referenčních údajů ze základních registrů.
Veškeré pokyny pro poslední technologický krok připojení k základním registrům jsou dále uvedeny
přímo v popisech jednotlivých obrazovek odpovídajících skutečnému průběhu jednotlivých akcí.
Následuje ještě nastavení uvedených registrů do IS Munis, které je již ale předmětem příslušných návodů
v konkrétních modelech, zejména v modulu Munizar.

V rámci podpory našich uživatelů jsme
připravili ještě další
informační zdroj k Základním
registrům, kde shromažďujeme různé
užitečné informace v přehledné
a stručné podobě. Informace jsou
dostupné na
adrese http://www.munis.cz/zr

Nový modul Munizar pro
přístup k ZR z IS Munis
Informační systém Munis využívá pro
připojení k základním registrům nový
modul MUNIZAR, který je nabízen ve
třech variantách. Základní úroveň
tohoto modulu plně zajišťující
komunikaci IS Munis se základními
registry získávají všichni stávající
zákazníci zdarma. Tato úroveň přináší
nejen komfortní přístup do základní
registrů z jednotlivých modulů IS
Munis (např. Evidence obyvatel nebo
Matrika), ale také, díky trojvrstevné
architektuře řešení, jednotnou správu
nastavení přístupů a certifikátu
a jednotné logování přístupů a dotazů.
Pokud potřebujete přistupovat
k základním registrům také z agend,
které nemáte vedeny v žádném
specializovaném informačním systému
anebo je vedete jen v analogové
(listinné) evidenci, nabízíme Vám
rozšíření komunikačního modulu
MUNIZAR Plus, které Vám umožní
přímý přístup
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Obr. 1 a 2: Zobrazení příloh datové zprávy, která byla doručena do spisové služby Munis nebo přijata
mimo spisovou službu a otevřena pomocí Software602 Form Filleru.
Na základě vyplněné žádosti o certifikaci AIS do základních registrů obdržíte do datové schránky
certifikát ve formátu „IdentifikačníČísloAIS.txt“. Tento certifikát je potřeba z datové zprávy uložit do
adresáře openssl/bin (odkud se vytvářel asymetrický klíčový pár) s názvem certnew.cer .
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Nový modul Munizar pro
přístup k ZR z IS Munis
(pokračování)
(samozřejmě v oprávněných případech
a se zachováním veškerých
bezpečnostních pravidel) do základních
registrů. Oproti alternativním přístupům
přes datovou schránku nebo
prostřednictvím aplikace
CzechPOINT@Office si toto řešení
zachovává výhody jednotné správy
uživatelů a přístupů (v rámci celého IS
Munis) a hlavně jednotného procesu
zaznamenávání všech přístupů. Při
řešení případných dotazů občanů na
oprávněnost Vašeho vstupu do
základních registrů a ověřování
referenčních údajů v jednotlivých
konkrétních případech, není pak třeba
kontrolovat více záznamů a vstupních
bodů, ale veškeré podklady a jasnou
odpověď obsahující identifikaci
uživatele, přesný čas dotazu a jeho
vazbu na konkrétní agendu Vám
poskytne rychle a pohodlně IS Munis.

Co je potřeba ke spárování certifikátu s privátním klíčem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pečlivě prostudovat návod Postup pro generování asymetrického klíčového páru pro
ověřovací/ostrý provoz (ke stažení na www.szrcr.cz/vyvojari) – poslední strana návodu
Uložit textový soubor z datové schránky do openssl/bin s názvem certnew.cer na PC, ze
kterého byla žádost generována
Spustit příkazovou řádku programu cmd.exe a přepnout se do adresáře openssl/bin pomocí
příkazů cd.. a cd
Zadat příkaz openssl pkcs12 -export -in certnew.cer -inkey privatekey.key –out mykey.pfx
Zadat heslo, které bylo použito při vytváření žádosti
V adresáři openssl/bin následně vznikne nový certifikát mykey.pfx, který je potřeba
nainstalovat nejprve na server/hlavní počítač, kde běží aplikační server IS Munis.

V případě, že byste si přáli realizovat
zcela jednotnou bránu, nejen mezi IS
Munis a základními registry a pro
přímý vstup, ale také pro aplikace
třetích stran, nabízíme Vám k tomu třetí
stupeň komunikačního modulu
MUNIZAR Extra, který kromě všech
výše zmíněných funkcí přidá také API
rozhraní pro aplikace třetích stran.
Obr. 3 a 4:Spuštění příkazové řádky a zadání příkazu pro spárování certifikátu s privátním klíčem
a vytvoření souboru „mykey.pfx“

Obr. 5: Zobrazení výsledného obsahu adresáře openssl/bin s platným systémovým certifikátem
„mykey.pfx“
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Instalace certifikátů v prostředí operačního systému Windows
Pro správnou funkčnost modulu Munizar je potřeba provést import certifikátu mykey.pfx (viz předchozí bod) spolu s kořenovými certifikáty do systému
Windows. Tento import provádíme na serveru či hlavním PC, kde jsou nainstalovány aplikační servery IS Munis.
Ze stránek http://www.szrcr.cz/vyvojari stáhneme soubor certifikaty.zip, který obsahuje kořenové certifikáty. Po stažení tento soubor otevřeme a jeho obsah
extrahujeme na pevný disk počítače (např. do složky C:\tmp\certifikaty). Pro naše účely potřebujeme certifikáty ISZR AIS CA a ROOT CA SZR.
Níže je uvedený postup importu certifikátů. Pro usnadnění práce je použit program Microsoft Management Console (MMC), který spustíme obdobným
způsobem jako na obr. 3 v tomto bulletinu, jen místo příkazu cmd zapíšeme mmc.

Obr. 6: Po spuštění programu MMC je potřeba přidat modul snap-in pro správu certifikátů. To provedeme
přes menu „Soubor/Přidat nebo odebrat modul snap-in“.

Obr. 7: V zobrazeném okně vlevo klikneme na modul „Certifikáty“ a klikneme na tlačítko „Přidat“. Následně se
zobrazí okno, ve kterém vybereme položku „Účet počítače“ a klineme na tlačítko „Další“.
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Obr. 8: Po kliknutí na tlačítko „Další“ se zobrazí toto okno, kde zvolíme volbu „Místní počítač…“
a klikneme na tlačítko „Dokončit“.

Obr. 9: Kliknutím na tlačítko „Dokončit“ jsme se vrátili do okna pro přidání modulů do programu MMC.
Takto by měl vypadat výsledek – ve vybraných modulech snap-in máme položku „Certifikáty (místní)“.
Toto okno zavřeme kliknutím na tlačítko „OK“.
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Obr. 10: Nyní můžeme začít s importem kořenových certifikátů. V programu MMC vlevo vybereme složku „Důvěryhodné
kořenové certifikační úřady“, zobrazí se složka „Certifikáty“, na kterou klikneme pravým tlačítkem myši a z kontextového menu
vybereme „Všechny úkoly/Importovat“.

Obr. 11: Po kliknutí na položku „Importovat“ se zobrazí Průvodce importem certifikátů, ve kterém nejprve klineme na
tlačítko „Další“. V dalším okně klikneme na tlačítko „Procházet“, nalistujeme nejprve certifikát „ISZR AIS CA.cer“,
klikneme na tlačítko „Otevřít“ a v průvodci importem certifikátů klikneme na tlačítko „Další“.
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Obr. 12: Nakonec v průvodci vybereme položku „Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“. Zkontrolujeme, zda je
v poli „Úložiště“ certifikátů uvedeno „Důvěryhodné kořenové certifikační autority“. Pokud tomu ta je, klikneme na tlačítko
„Další“ a posléze „Dokončit“.
Stejným způsobem provedeme import druhého certifikátu s názvem „ROOT CA SZR.cer“.
Pokud budete používat přístup do testovacího prostředí základních registrů, nainstalujte i kořenové certifikáty s označením
test, v opačném případě je neinstalujte.

Obr. 13: Nyní když máme naimportovány kořenové certifikáty, můžeme provést import systémového certifikátu.
V programu MMC vlevo vybereme složku „Osobní“, zobrazí se složka „Certifikáty“, na kterou klikneme pravým tlačítkem
myši a z kontextového menu vybereme „Všechny úkoly/Importovat“.
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Obr. 14: Po kliknutí na položku „Importovat“ se zobrazí Průvodce importem certifikátů, ve kterém nejprve klineme na
tlačítko „Další“. V dalším okně klikneme na tlačítko „Procházet“, nalistujeme certifikát „mykey.pfx“ (uložený
v C:\openssl\bin), klikneme na tlačítko „Otevřít“ a v průvodci importem certifikátů klikneme na tlačítko „Další“.

Obr. 15: V dalším okně Průvodce importem certifikátu zadáme heslo k certifikátu, které jsme zadávali při generování
asymetrického klíčového páru (viz předchozí číslo bulletinu EGA 4/2012).
Následně zvolíme volbu „Označit tento klíč jako exportovatelný“ pro případ, pokud bychom např. potřebovali
reinstalovat tento počítač nebo certifikát přenést na jiný počítač a klikneme na tlačítko „Další“.
Nakonec v průvodci vybereme položku „Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“. Zkontrolujeme, zda je v poli
„Úložiště“ certifikátů uvedeno „Osobní“. Pokud tomu ta je, klikneme na tlačítko „Další“ a posléze „Dokončit“.
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Obr. 16: Nakonec je potřeba provést import systémového certifikátu „mykey.pfx“ i do úložiště uživatelského
účtu. Proto je potřeba do programu MMC přidat další modul snap-in pro správu certifikátů. To provedeme přes
menu „Soubor/Přidat nebo odebrat modul snap-in“.
V zobrazeném okně vlevo klikneme na modul „Certifikáty“ a klikneme na tlačítko „Přidat“. Následně se zobrazí
okno, ve kterém vybereme položku „Můj uživatelský účet“, klineme na tlačítko „Dokončit“.

Obr. 17: V programu MMC vlevo vybereme složku pod položkou „Certifikáty – aktuální uživatel“ složku
„Osobní“, zobrazí se složka „Certifikáty“, na kterou klikneme pravým tlačítkem myši a z kontextového menu
vybereme „Všechny úkoly/Importovat“.
Poté je postup shodný s popisem obrázků č. 14 a 15.
Po dokončení této instalace máte všechny obecné technologické kroky úspěšně za sebou. Zbývá nastavení
Informačního systému Munis a modulu Munizar, které je popsáno v příslušných manuálech.
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