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Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu 
v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát 
v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak vložit certifikát do prohlížeče ze 
souboru s příponou .p12 nebo jak jej přenést do tabletu, který nepodporuje USB. 

 

 

Používám osobní certifikát v souboru / 
prohlížeči 

Používám osobní certifikát na čipové 
kartě 

 

 

 

 

 

Přihlášení s osobním certifikátem v souboru 

A. Nemám svůj osobní certifikát – jsem nový klient nebo chci vyzvednout nový certifikát 

B. Již mám certifikát, ale není uložen v prohlížeči – vložit ze souboru s příponou .p12 z USB disku 

C. Chci přesunout svůj certifikát do tabletu, do kterého nemohu vložit USB disk. 

 

 

A. Nemám svůj osobní certifikát – jsem nový klient nebo chci vyzvednout nový
 certifikát 

1. Pokud v prohlížeči, který chcete použít pro přihlašování do internetového bankovnictví MojeBanka 
nebo MojeBanka Business, zobrazí se obrazovka s tlačítkem „Vyzvednout nový certifikát“. Po stisknutí 
budete přesměrován(a) do prvního kroku vyzvednutím certifikátu. 
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V případě, že je již v prohlížeči uložen certifikát jiného uživatele, klikněte na odkaz „Přihlašuji se 
poprvé“. Po kliknutí budete přesměrován(a) do prvního kroku vyzvednutím certifikátu. 

 

2. V prvním kroku průvodce vyzvednutím nového certifikátu zadejte: 

a. Klientské identifikační číslo – jedná se o 9ti místné číslo, které naleznete ve Smlouvě o 
vydání a používání osobního certifikátu 

b. Jednorázové heslo pro vyzvednutí certifikátu – toto heslo vám bylo zasláno formou SMS 
zprávy na tel. číslo registrované při podpisu smluvní dokumentace. Zadejte jej prosím ve 
stejném tvaru 
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3. Ve druhém kroku zadejte své nové heslo k zabezpečení certifikátu a podruhé pro jeho kontrolu. 
Doporučujeme používat silná hesla, tj. taková, která obsahují kombinaci písmen, čísel a speciálních 
znaků, minimální délka je 8 a maximální délka 14 znaků. Pokračujte prosím stisknutím tlačítka 
Pokračovat 

 

 

4. V předposledním kroku potvrďte převzetí certifikátu stisknutím tlačítka Dokončit a zálohovat. Certifikát 
bude automaticky uložen do prohlížeče, ve kterém provádíte vytvoření souboru a zároveň bude uložen 
na disk vašeho prohlížeče ve formátu Jméno Příjmení.p12 

Prohlížeč vás buď vyzve k určení místa, kde bude soubor uložen, nebo jej sám automaticky uloží na 
disk. Složky pro stažené soubory mají obvykle název „Stažení“, „Stažené soubory“ nebo „Downloads“. 
Nejobvyklejší cesta je: C:/Users/přihlašovací jméno do PC/Stažené soubory/ nebo C:/Documents and 
settings/přihlašovací jméno do PC/Dokumenty/Stažené soubory/.  

Tento soubor si poté za pomocí souborového manažeru (např. Průzkumník Windows) uložte na 
USB disk, abyste si mohl(a) certifikát přenést na jiný počítač nebo jej použít v případě ztráty 
dat z prohlížeče, ke kterému může dojít i při mazání historie prohlížeče. 



 

 

Nedaří se mi přihlásit 
 

- 4 - 

 

 

5. V posledním kroku vám zopakujeme důležité informace k zálohování certifikátu. Po stisknutí tlačítka 
OK přesměrován na přihlašovací stránku internetového bankovnictví. 
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Váš certifikát bude načten do seznamu certifikátů.Zadejte heslo k certifikátu a stiskněte ikonu Šipka pro 
přihlášení do internetového bankovnictví MojeBanka. 

Na této obrazovce máte rovněž možnost certifikát spravovat. Pokud stisknete ikonu Klíč, zobrazí se 
menu s možnostmi zobrazení detailu certifikátu, zálohování na disk nebo USB, blokování certifikátu a 
odstranění certifikátu. Rovněž máte možnost vyzvednout nový certifikát nebo požádat o přesunutí 
certifikátu z jiného PC. 
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B. Již mám certifikát, ale není uložen v prohlížeči 

Pokud již máte certifikát vytvořený a uložený jako soubor *.P12 na USB disku nebo na disku počítače, je 
nutné jej nejprve vložit do prohlížeče. 

 

1. Pokud v prohlížeči, který chcete použít pro přihlašování do internetového bankovnictví MojeBanka 
nebo MojeBanka Business, zobrazí se obrazovka s tlačítkem „Vložit certifikát“. Po stisknutí bude 
zobrazena obrazovka pro vložení certifikátu. 

 

Pokud je v prohlížeči, který chcete použít pro vstup do internetového bankovnictví MojeBanka nebo 
MojeBanka Business, uložen certifikát jiného uživatele, zvolte v seznamu „Certifikát“ možnost „+ Přidat 
certifikát“. Po jeho výběru budete přesměrován(a) na obrazovku pro vložení certifikátu. 

 

 

2. Klikněte na tlačítko „Vložit certifikát“. 

Zatrhávací políčko „Zapamatovat si certifikát v prohlížeči“ slouží k tomu, aby si prohlížeč uložil osobní 
certifikát do zabezpečeného úložiště natrvalo, pokud je zatržené. Pokud políčko není označeno, 
certifikát bude o odhlášení smazán. 
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Certifikát je možné z úložiště rovněž odstranit vymazáním historie prohlížeče (data a cookies). Váš 
osobní certifikát nebude rovněž uložen trvale, pokud používáte tzv. Anonymní mód 

Proto je důležité uchovávat kopii certifikátu v souboru s příponou .p12 na bezpečném úložišti, 
nejlépe na USB disku. Tato záloha vám bude sloužit právě pro případy, kdy dojde ke ztrátě dat 
v prohlížeči nebo pro přenesení certifikátu do jiných prohlížečů. 

 

 

 

3. Najděte na USB disku popř. na disku počítače soubor s certifikátem. Má příponu .p12. Vyberte jej a 
klikněte na tlačítko Otevřít. 
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4. Váš certifikát bude načten do seznamu certifikátů.Zadejte heslo k certifikátu a stiskněte ikonu Šipka 
pro přihlášení do internetového bankovnictví MojeBanka. 

Na této obrazovce máte rovněž možnost certifikát spravovat. Pokud stisknete ikonu Klíč, zobrazí se  
s možnostmi zobrazení detailu certifikátu, zálohování na disk nebo USB, blokování certifikátu a 
odstranění certifikátu. Rovněž máte možnost vyzvednout nový certifikát nebo požádat o přesunutí 
certifikátu z jiného PC. 
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C. Chci přesunout svůj certifikát do tabletu, do kterého nemohu vložit USB disk. 

Do zařízení, které nemají vstup pro USB disk, například tablety, je možné přesunout osobní certifikát 
prostřednictvím žádosti o přesunutí certifikátu podané z tabletu, do kterého chcete certifikát přesunout a 
následnou autorizací žádosti v internetovém bankovnictví MojeBanka. Pro úspěšné dokončení přesunutí 
certifikátu do tabletu, je nutné zadat telefonní číslo, na které vám zasíláme autorizační SMS zprávy. 

 

1. V tabletu otevřete přihlašovací stránku služby MojeBanka 

Pokud je zařízení rozpoznáno jako tablet a není na něm doposud uložen certifikát pro přístup do 
internetového bankovnictví MojeBanka nebo MojeBanka Business, je zobrazeno tlačítko „Požádat o 
přesunutí“. Po kliknutí dojde ke spuštění prvního kroku průvodce žádostí o přesunutí certifikátu. 

 

Pokud není zařízení rozpoznáno jako tablet a v prohlížeči ještě není uložen žádný certifikát pro přístup 
do internetového bankovnictví, klikněte na odkaz „zde“ ve sloupci „Mám certifikát a chci ho vložit do 
tohoto prohlížeče“. Po kliknutí dojde ke spuštění prvního kroku průvodce žádostí o přesunutí 
certifikátu. 
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Přihlášení s osobním certifikátem na čipové kartě 

A. Nemám svůj osobní certifikát – jsem nový klient nebo chci vyzvednout nový certifikát 

B. Již mám svůj osobní certifikát na čipové kartě 

 

 

A. Nemám svůj osobní certifikát – jsem nový klient nebo chci vyzvednout nový
 certifikát 

1. Pokud v prohlížeči, který chcete použít pro přihlašování do internetového bankovnictví MojeBanka 
nebo MojeBanka Business není vložen certifikát, zobrazí se obrazovka s tlačítkem „Vyzvednout nový 
certifikát“. Po stisknutí budete přesměrován(a) do prvního kroku vyzvednutím certifikátu. 

 

V případě, že je již v prohlížeči uložen certifikát jiného uživatele, zvolte na přihlašovací obrazovce 
záložku „Certifikát na čipové kartě“ a klikněte na odkaz „Jsem v MojíBance poprvé“. Po kliknutí budete 
přesměrován(a) do prvního kroku vyzvednutím certifikátu.  
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1. V prvním kroku průvodce vyzvednutím nového certifikátu zadejte: 

a. Klientské identifikační číslo – jedná se o 9ti místné číslo, které naleznete ve Smlouvě o 
vydání a používání osobního certifikátu 

b. Jednorázové heslo pro vyzvednutí certifikátu – toto heslo vám bylo zasláno formou SMS 
zprávy na tel. číslo registrované při podpisu smluvní dokumentace. Zadejte jej prosím ve 
stejném tvaru 

 

 

 

2. Zadejte prosím PIN k vaší kartě a stiskněte tlačítko Pokračovat 
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3. Klikněte na tlačítko Dokončit. 

 

 

 
4. Klikněte na tlačítko OK. 
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5. Na přihlašovací stránce zvolte záložku „Certifikát na čipové kartě“, zadejte PIN ke kartě a stiskněte 
tlačítko Šipka pro přihlášení. 
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B. Již mám svůj osobní certifikát na čipové kartě 

Pokud v prohlížeči, který chcete použít pro přihlašování do internetového bankovnictví MojeBanka nebo 
MojeBanka Business není vložen certifikát, zobrazí se obrazovka, která vyzývá k vyzvednutí nového 
certifikátu nebo vložení certifikátu ze souboru. Zavřete prosím okno stisknutím Křížku 

 

 

1. Na přihlašovací stránce zvolte záložku „Certifikát na čipové kartě“, zadejte PIN ke kartě a 
stiskněte tlačítko Šipka pro přihlášení. 

 


