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Postup stažení a instalace elektronického certifikátu ke službě 
ČP INVEST online plus pro Microsoft Internet Explorer 
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1. Stažení a instalace 

1. Spustíte Microsoft Internet Explorer (prohlížeč internetu) 

2. Do pole „Adresa“ napíšete „https://efolio.cpinvest.cz“ a stisknete na klávesnici „ENTER“ 

 

 

 

https://efolio.cpinvest.cz 

1. 

2. 
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3. Zobrazí se úvodní obrazovka systému eFolio. Jelikož ještě nemáte nainstalovaný certifikát, systém Vás vyzve 

k jeho instalaci. 

4. Do pole „Rodné číslo/NID“ napište Vaše rodné číslo bez lomítka a mezer (rodné číslo by mělo mít 9 nebo 10 

znaků) nebo náhradní identifikátor. 

5. Do pole „Číslo klientské smlouvy“ napište Vaše číslo uzavřené smlouvy, které máte uvedeno v potvrzení o 

uzavření smlouvy (číslo smlouvy by mělo mít 10 znaků). 

6. Do pole „Kód pro stažení“ opište kód pro stažení certifikátu, který Jste obdrželi poštou od společnosti 

ČP INVEST. 

7. Po vyplnění VŠECH tří polí stiskněte tlačítko „Nainstalovat“ 

 

Napište Vaše rodné číslo, např.: 

1122334444 1. 

Napište Vaše číslo smlouvy, např.: 

1234567890 2. 

Napište Váš kód pro stažení, např.: 

419ad5d17878d4e1 3. 

Stiskněte „Nainstalovat“ 

4. 

9999999999 
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Vzor „Potvrzení o uzavření smlouvy“ s vyznačenými potřebnými údaji

 

 2. 

 1. 

 2. 
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Vzor „Potvrzení o zřízení služby ČP INVEST online plus“

 

8. Otevře se okno pro stažení souboru s elektronickým certifikátem. Stisknete tlačítko „Otevřít“. 

Jan Vzorek 

Na Pankráci 121 

14021 Praha 4 

ČR 

 3. 

Jan Vzorek 

Na Pankráci 121 

14021 Praha 4 
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9. Zobrazí se Vám „Průvodce importem certifikátu“. Stisknete tlačítko „Další >“. 

 

10. V následující nabídce znovu jen potvrďte tlačítko „Další >“ 

Stisknete tlačítko „Otevřít“ 1. 

Stisknete tlačítko „Další >“ 1. 
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11. V následujícím kroku musíte zadat heslo ke staženému certifikátu. To Jste dostali od společnosti ČP INVEST 

poštou. Toto heslo přepište do pole „Heslo:“. Pozor na dodržení velikosti znaků! Dále v tomto kroku je třeba 

mít zaškrtnuty všechny zaškrtávací pole stejně, jako na obrázku níže. Nakonec stačí kliknout na tlačítko 

„Další >“ 

 

Stisknete tlačítko „Další >“ 1. 

Přepište heslo ke staženému certifikátu, např.: 

SjfrSPYPFmwzCPYHSJKX 1. 

zaškrtnout 

zaškrtnout 

2. 

3. 

Stisknete tlačítko „Další >“ 4. 
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Vzor „Potvrzení o zřízení služby ČP INVEST online plus“

 

12. V dalším kroku pouze potvrďte tlačítkem „Další >“ 

 

 

Jan Vzorek 

Na Pankráci 121 

14021 Praha 4 

ČR 

 1. 

Jan Vzorek 

Na Pankráci 121 

14021 Praha 4 

Stisknete tlačítko „Další >“ 1. 
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13. V posledním kroku importu certifikátu potvrďte pouze tlačítkem „Dokončit“ 

 

14. V následujícím nastavení budete volit úroveň zabezpečení a následně heslo. Klikněte na tlačítko 

„Nastavit úroveň zabezpečení…“ 

 

15. V následující nabídce zvolte možnost „Vysoká“ dle obrázku níže. A klikněte na tlačítko „Další >“. 

 

Stisknete tlačítko „Dokončit >“ 1. 

Stisknete tlačítko 

„Nastavit úroveň zabezpečení...“ 

1. 

zvolit 1. 

Stisknete tlačítko „Další >“ 2. 
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16. V následující nabídce vložte do pole „Heslo pro:“ libovolné pojmenování Vašeho certifikátu, např. Vaším 

jménem nebo příjmením. Do pole „Heslo:“ napište libovolné heslo, dle Vaší volby, které budete používat 

k přihlášení do systému eFolio. Zvolené heslo NIKOMU nesdělujte, ani si ho NIKAM nepište. Pro kontrolu 

zvolené heslo napište ještě jednou do pole „Potvrdit:“. Po zadání názvu certifikátu a hesla klikněte na 

„Dokončit“. 

 

17. V následující nabídce stačí již jen potvrdit tlačítko „OK“. 

 

18. Tímto Jste dokončili import certifikátu. Objeví se Vám potvrzovací zpráva, ve které stačí kliknout na tlačítko 

„OK“. 

 

19. Zavřete okno Microsoft Internet Exploreru. Nyní je Váš počítač připraven k přihlášení do systému eFolio. 

2. Přihlášení do systému eFolio 

1. Spustíte Microsoft Internet Explorer (prohlížeč internetu) 

Napište libovolné jméno certifikátu, např.: 

Vzorek 1. 
Vzorek 

Vložte Vámi zvolené heslo. 

Vložte znovu Vámi zvolené 

heslo ještě jednou. 

2. 

3. 

Stisknete tlačítko „Dokončit“ 4. 

Stisknete tlačítko „OK“ 1. 

Stisknete tlačítko „OK“ 1. 



 
Klientská linka: 844 111 121 (od 8 do 16:30hod) / ze SR: 0850 111 121 

10 
 

2. Do pole „Adresa“ vložte „https://efolio.cpinvest.cz“ a stiskněte na klávesnici „ENTER“. 

 

 

 

3. Objeví se Vám okno, kde je již připraven certifikát, který Jste si v minulosti nainstalovali. Zde stačí jen 

kliknout na „OK“. 

 

4. V dalším okně zvolíte položku „Udělit oprávnění“. Do pole „Heslo ochrany klíče:“ zadejte Vaše heslo, které 

Jste zadali při instalaci certifikátu. Vše potvrďte tlačítkem „OK“ 

https://efolio.cpinvest.cz 

1. 

2. 

Stisknete tlačítko „OK“ 1. 

Vzorek 
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5. Jste přihlášeni a můžete začít pracovat v systému eFolio. 

3. Bezpečnostní politika 

3.1. Úvod 

Pro bezpečnost Vámi podávaných pokynů je třeba zajistit, aby váš pokyn nebyl nikým narušen a společnost ČP 

INVEST Vás jednoznačně identifikovala jako osobu oprávněnou k zadání daného pokynu. 

Společnost ČP INVEST Vám prostřednictvím elektronického certifikátu a klíčů nabízí zajištění vašeho bezpečného 

zobrazení informací o stavu Vašeho majetkového účtu. 

Autentizace a certifikace: 

Elektronický certifikát plní základní dvě funkce: 

a) Autentizaci - prokazatelné ověření totožnosti protistran, tj. Vás jako klienta (podílníka) a společnosti ČP 

INVEST. Společnost ČP INVEST pomocí autentizačního kódu zjistí, zda s ní komunikuje osoba oprávněná 

využívat službu ČP INVEST online plus. 

b) Certifikaci - jednoznačné potvrzení správnosti předávaných dat. Certifikací zadaných pokynů lze zjistit, zda 

data předaná společnosti ČP INVEST nebyla cestou někým pozměněna. Pokud certifikační kód nesouhlasí, 

společnost ČP INVEST pokyn neprovede. Komunikace se společností ČP INVEST prostřednictvím internetu je 

chráněna 128 bitovým šifrováním. 

3.2. Doporučená bezpečnostní opatření 

Pro bezpečné používání služby ČP INVEST online plus doporučujeme klientům (podílníkům) opatřit svůj počítač 

kvalitním a aktuálním antivirovým programem, který kontroluje prostředí počítače. Další zabezpečení se týká 

internetového připojení, pro jeho ochranu lze použít personální firewally (programy kontrolující všechny příchozí a 

odchozí informace) – o vhodném nastavení a zabezpečení se poraďte s odborníkem. 

Klient (podílník) je povinen dbát na to, aby se žádná jiná osoba neseznámila s využívanými bezpečnostními prvky, ani 

nesmí tyto bezpečnostní prvky jiné osobě sdělit. Pokud klient (podílník) zjistí, že jeho bezpečnostní prvky zná 

neoprávněná osoba, je povinen o tom ihned informovat společnost ČP INVEST v souladu s Podmínkami k investování, 

která po dohodě s ním zablokuje přístup ke službě ČP INVEST online plus. 

Nepoužívejte jednoduché heslo 

K maximálnímu zabezpečení přístupu ke svému PC, je třeba volit obtížně uhodnutelná hesla jak pro svůj systém, tak 

pro vlastní elektronický certifikát. Klient (podílník) je povinen zajistit důvěrnost těchto hesel a chránit přístup k 

poskytnutým šifrovacím klíčům. 

Stisknete tlačítko „OK“ 3. 

Zvolte „Udělit oprávnění“ 1. 
Zadejte Vaše heslo, zvolené 

při instalaci certifikátu 2. 
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Jednoduché heslo se dá snadno rozluštit a zneužít. Nepoužívejte proto slova a čísla, která mají souvislost se jmény 

rodinných příslušníků, jejich datem narození, jejich telefonním číslem, apod. U hesla doporučujeme zvolit kombinaci 

velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků (tečka, vykřičník, otazník, apod.). Kvalitní heslo by mělo mít 

minimálně osm znaků. 

Ochraňujte své heslo 

Heslo si nezaznamenávejte na poznámkové papíry papírky, do diářů, telefonů, apod. V žádném nastavení počítače 

nepovolujte zapamatování hesel. Dodržujte zásadu, že hesla se nikomu nesdělují! A to ani rodinným příslušníkům! 

Využívejte moderních technologií 

Zvažte možnosti využití novějších operačních systémů Windows XP a Windows Vista. Celková bezpečnost je u nich 

řešena mnohem lépe než u starších verzí operačního systému Windows. 

Používejte svůj počítač 

K využíván služby ČPI OP doporučujeme používat pouze svůj domácí, případně firemní počítač. Neumožňujte práci s 

Vaším počítačem neznámé osobě. Před každým odchodem od počítače si aktivujte spořič obrazovky chráněný 

přístupovým heslem nebo u nových operačních systémů Windows použijte CTRL+ALT+DEL pro uzamknutí počítače. 

Používejte antivirový program 

Vždy mějte na svém počítači nainstalovaný antivirový program, neboť tím chráníte nejenom sebe před případným 

poškozením dat na Vašem počítači, ale i ostatní přátele či kolegy tím, že jim virovou nákazu nezašlete. Antivirový 

program pravidelně aktualizujte. Sledujte informace o případných hrozbách a o nových virech. 

Připojujte se k internetu přes firewall 

K minimalizaci rizika neoprávněného přístupu na Váš počítač při připojení k Internetu slouží tzv. firewall. jedná se o 

ochranný program nebo technické zařízení, které zpracovává pouze Vámi zadané dotazy do sítě internet a všechna 

ostatní příchozí data odfiltruje. U Windows XP lze aktivovat firewall, který je součástí operačního systému. O použití 

konkrétního firewallu se poraďte s odborníkem, např. se svým poskytovatelem internetového připojení. 

4. Technické požadavky 

4.1. Softwarová platforma 

 MS Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista, 7 

 Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší 

4.2. Hardwarová konfigurace 

 doporučenou konfigurací je procesor Pentium III nebo Celeron 800 MHz a rychlejší, 256 MB RAM 

 minimální konfigurace je procesor Pentium 200 Hz, 128 MB RAM 

5. Vložení ikony systému eFolio na plochu 

1. Kamkoliv na ploše klikněte pravým tlačítkem myši. 

2. Objeví se Vám nabídka, ve které vyberte „Nový“ a následně „Zástupce“. 
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3. V následující tabulce zadejte do volného pole „https://efolio.cpinvest.cz“ a klikněte na „Další“. 

 

4. V následující nabídce si volíte název zástupce. Můžete ho pojmenovat např. „eFolio“. Kliknete na „Dokončit“. 

 

5. Tímto máte na ploše vytvořenu ikonu, která Vás přímo přesměruje do systému eFolio.  

Pravý klik myší. 1. 

Vybrat z nabídky „Nový“. 

2. 

Vybrat z nabídky „Zástupce“ 
3. 

Klikněte na „Další“. 2. 

Vložte název zástupce, např.: 

eFolio 

Napište „https://efolio.cpinvest.cz“. 1. 

1. 

Klikněte na „Dokončit“. 2. 


