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SMYSL DOKUMENTU: 

Smyslem tohoto dokumentu je vytvoření průvodce instalací všech komponent potřebných k práci se systémem 

GROW včetně přehledu problémů, se kterými se mohou uživatelé setkat. Zprovoznění aplikace GROW se skládá 

z instalace certifikátu, registrace certifikátu a instalace knihovny CAPICOM.DLL 

SYSTEMOVÉ POŽADAVKY  

Operační systém: může být 32 i 64 bitové verze 

Windows XP – Service Pack 3 NUTNÝ! 

Windows Vista 

Windows 7 

Webový prohlížeč: musí být 32 bitové verze 

Internet Explorer 7 nebo 8 (podporuje podepisování dokladů el. podpisem) 

Mozzila Firefox (bez podpory podepisování dokladů el. podpisem) 

Opera (bez podpory podepisování dokladů el. podpisem) 

Google Chrome (bez podpory podepisování dokladů el. podpisem) 

 

CERTIFIKÁT  

Autentifikace uživatele probíhá na základě ověření certifikátu standardu X509. Při splnění bezpečnostních 

opatřeních je zaručeno, že s Vaším uživatelským profilem nemůže manipulovat nikdo jiný. V samotném procesu 

autentifikace uživatele je požadován certifikát Standartní (nebo také nazýván Komerční). Pro podepisování 

faktur a dalších dokumentů je legislativou ČR vyžadován kvalifikovaný certifikát. 

Tyto certifikáty si lze vystavit buď certifikační autoritou I.CA nebo PostSignum, nebo také přímo na Koordinaci 

společnosti Globus (jsme partnerem autority I.CA). Nosičem certifikátu může být čipová karta, flashka, či 

uložiště osobních certifikátů v PC. Certifikáty mají omezenou platnost 1 rok! Postup k získání certifikátu je 

dispozici na webech certifikačních autorit.  

V případě zájmu vystavení certifikátu u nás prosím kontaktujte pana Petr Maliňáka (283066206, 

p.malinak@globus.cz) 

CERTIFIKÁT NA ČIPOVÉ  KARTĚ  STARCOS 

- Vyšší úroveň zabezpečení 

- Při použití certifikátu je nutné zadat PIN kód 

- Privátní klíč je na kartě a není exportovatelný 

- Samotný certifikát není přenositelný, přenositelná je pouze čipová karta 

- Není možné vytvořit zálohu certifikátu 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_certifik%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/X.509
http://www.ica.cz/
http://www.postsignum.cz/
http://www.globus.cz/cs/kontakty-na-ostatni-hypermarkety.html
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PŘÍPRAVA POČÍTAČE NA ZPROVOZNĚNÍ CERTIFIKÁTU Z ČIPOVÉ KARTY 

Aby PC vůbec dokázal komunikovat s certifikáty na čipové kartě, je potřeba nainstalovat ovladač ke čtečce a 

správce certifikátů na kartě. 

1) Instalace ovladače ke čtečce čipových karet 

A) Stáhněte se si ovladač k na webu I.CA dle typu Vaší čtečky (pravděpodobně se bude jednat o 

čtečku typu GemPC USB-SL 

B) Spusťte stažený instalátor a ovladač nainstalujte 

 

2) Instalace aplikace SecureStore pro správu obsahu čipových karet 

A) Stáhněte si aplikaci SecureStore na webu  I.CA (32 nebo 64 bitovou verzi podle typu Vašeho 

operačního systému) 

B) Spusťte stažený instalátor a aplikaci nainstalujte 

INSTALACE CERTIFIKÁTU Z ČIPOVÉ KARTY 

Aby bylo možné certifikát v PC vůbec používat, tak je nutné jej nejdříve nainstalovat. 

1) Spusťte nainstalovanou aplikaci SecureStore 

2) Vyberte platný komerční popř. i kvalifikovaný certifikát a tlačítkem „Registrovat certifikát do 

Windows“ provedete registraci certifikátu do webového prohlížeče (viz obrázek) 

 
 

 

 

http://www.ica.cz/Ovladace-HW
http://www.ica.cz/Userfiles/files/drivers/GemPCUSB%20PC_SC%20Installer.zip
http://www.ica.cz/Ovladace-HW
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CERTIFIKÁT NA FLASHCE RESP V ULOŽIŠTI OSOBNÍCH CERTIFIKÁTŮ VE WINDOWS  

- Nižší úroveň zabezpečení 

- Při použití certifikátu není nutné zadávat PIN kód 

- Privátní klíč je uložen v počítači (popř. na Flashce) a je exportovatelný 

- Certifikát je přenositelný 

- Je možné vytvořit zálohu certifikátu 

INSTALACE CERTIFIKÁTU 

Doporučujeme se řídit postupem uvedeným v emailu od certifikační autority. Pokud to z nějakého důvodu 

nebude možné tak: 

1) Na Flashce popř. v přijatém emailu nalezněte certifikát formátu CER (přípona DER) 

2) Certifikát otevřete a nainstalujte. Certifikát musí být instalován na stejném PC, na kterém byla 

generována žádost o certifikátu, aby mohlo dojít k úspěšnému spárování veřejné části certifikátu 

s privátním klíčem (žádostí o certifikát) 

VYTVOŘENÍ ZÁLOHY CERTIFIKÁTU 

Obecně je doporučováno ihned po spárování privátního a veřejné části certifikátu vygenerovat zálohu 

certifikátu. Pokud by došlo k poškození certifikátu, reinstalaci operačního systému, nebo čistě neúmyslnému 

odebrání certifikátu z počítače, tak dojde k nevratné ztrátě certifikátu. Pokud ovšem máte vytvořenou zálohu 

certifikátu, je možné certifikát znovu nainstalovat z této zálohy. 

1) Otevřete si webový prohlížeč (v případě tohoto návodu Internet Explorer) 

2) V menu prohlížeče vyberte záložku „Nástroje“ a v ní sekci „Možnosti Internetu“ 
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3) V právě otevřeném okně zvolte záložku „Obsah“, v níž klikněte na tlačítko „Certifikáty“ 

 
4) V dalším otevřeném okně označte v záložce „Osobní“ certifikát, jehož zálohu chcete vytvořit a klikněte 

na tlačítko „Exportovat…“. Otevře se průvodce exportem certifikátu. 
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5) V průvodci exportem certifikátu klikněte na tlačítko „Další“. V dalším kroku vyberte možnost „Ano, 

exportovat privátní klíč“ a klikněte na „Další“. 

 
6) V dalším kroku můžete zvolit další nepovinné parametry exportu. Standardně se tyto parametry 

nezatrhávají, takže klikněte na „Další“. 

 
 

 



Globus ČR k. s. Kooperace Praha WAWI_N03_005 

WAWI 8  

 

 

7) Nyní zvolte heslo, kterým bude privátní klíč certifikátu chráněn. Toto heslo pak bude systémem 

vyžadováno při instalaci certifikátu a bez zadání hesla tak nebude možné zálohu použít!!! Potvrďte 

tlačítkem „Další“. 

 
8) Po té zadejte prostřednictvím tlačítka „Procházet“ název certifikátu a cestu uložení zálohy certifikátu. 

Potvrďte tlačítkem „Další“. 

 
 

9) Průvodce exportem certifikátu informuje o úspěšnosti vytvoření zálohy certifikátu. 
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REGISTRACE CERTIFIKÁTU V SYSTEMU GROW 

Certifikát je nutné také přiřadit k Vašemu dodavatelskému účtu v systému GROW. Kontaktujte tedy Vaši 

manažerku pro elektronickou komunikaci a pošlete ji veřejnou Vašeho certifikátu (formát CER) např. s příponou 

CER nebo ji sdělte sériové číslo certifikátu a jeho vystavitele a certifikát si již na webu certifikační autority 

najdeme. 

Pokud kontakt na manažerku elektronické komunikace nemáte, použijte prosím emailovou adresu 

edi.globus@globus.cz 

Webová adresa systému GROW je https://grow.globus.cz. Po registraci by mělo být možné se přihlásit. 

INSTALACE KNIHOVNY CAPICOM 

Portál GROW využívá jako podepisovací komponentu knihovnu CAPICOM.DLL. Instalace této knihovny je nutná 

v případě, že budete generovat faktury na portále GROW, či podepisovat smlouvy v DataShopu (resp. vždy při 

použití kvalifikovaného certifikátu). Pro přihlášení do aplikace GROW není instalace knihovny nutná. 

Jelikož knihovna je produkt společnosti MICROSOFT, tak je tato knihovna podporována pouze v prohlížečích 

Internet Explorer. 

Vývoj knihovny je však ze strany Microsoftu zastaven a tak 100% kompatibilita je zaručena POUZE na 

operačním systému Windows Vista\XP (SP3) resp. Internet Explorer 8 (7/6). Při použití knihovny v prohlížeči 

Internet Explorer 9 resp. v systému Windows 7 se občasně vyskytují chyby – problémy s podepsáním 

faktury\smlouvy v aplikaci GROW. 

Instalátor knihovny CAPICOM.DLL naleznete zde. Stáhněte jej a instalaci spusťte. Jelikož instalace obnáší zápis 

do registrů a adresáře system32, je nutné mít administrátorská práva. 

 

ČASTO ŘEŠENÉ TECHNICKÉ PROBLÉMY  

INSTALACE CERTIFIKÁTU HLÁSÍ CHYBU „DOŠLO K VNITŘNÍ CHYBĚ, PROFIL UŽIVATELE 

NENÍ PŘÍSTUPNÝ, NEBO IMPORTOVANÝ …” 

 

Tento problém se vyskytuje při přenosu zálohy certifikátu mezi operačními systémy Windows XP a Windows 7 

(nebo Vista), které si jsou vzájemně nekompatibilní. 

mailto:edi.globus@globus.cz
https://grow.globus.cz/
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=3207
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Problém lze vyřešit importem zálohy do jiné aplikace než přes integrovaný import certifikátu ve Windows a po 

té zálohu znovu vytvořit. Lze tak učinit například buď v aplikaci XCA (pěkný návod zde). Nebo také importem 

zálohy do alternativního prohlížeče (např. Opera, Mozilla FireFox …) a z něj zálohu také znovu vytvořit. 

NELZE SE PŘIHLÁSIT DO APLIKACE GROW 

1) Certifikát je nutné mít nainstalovaný v prohlížeči. Stejně tak je ale i nutné naimportovat veřejnou 

část Vašeho certifikátu do systému GROW viz odstavec Registrace certifikátu v systému GROW 

 

2) Skončila platnost Vašeho certifikátu, vytvořte si nový. 

 

3) Pokud máte certifikát na čipové kartě, zkuste přepojit čtečku do jiného USB portu 

V SYSTEMU GROW GENERUJI FAKTURU ALE PO STISKU TLAČÍTKA „PODEPSAT A ULOŽIT“ 

SE NIC NEDĚJE  

Buď nemáte nainstalovanou knihovnu CAPICOM.DLL nebo se pokoušíte podepsat fakturu certifikátem 

s algoritmem podpisu SHA2 v OS Windows XP SP2. Problém lze tedy vyřešit instalací knihovny, nebo instalací 

Service Packu 3. 

V SYSTEMU GROW GENERUJI FAKTURU ALE PO STISKU TLAČÍTKA „PODEPSAT A ULOŽIT“ 

HLÁSÍ INTERNET EXPLORER CHYBU „AUTOMATIZAČNÍ SERVER NEMŮŽE VYTVOŘIT 

OBJEKT“  

Přidejte portál GROW mezi důvěryhodné servery v menu „Nástroje“ – „Možnosti internetu“. Klikněte na 

záložku „Zabezpečení“, označte zónu „Důvěryhodné server“ a klikněte na tlačítko „Servery“. Otevře se nové 

okno s předvyplněnou adresou webu https://grow.globus.cz, kterou stačí tlačítkem „Přidat“ mezi důvěryhodné 

weby. 

 

Pokud tento krok nepomůže, pak máte pravděpodobně z nějakého důvodu špatně nainstalovanou knihovnu 

CAPICOM.DLL. Je tedy potřeba ji v příkazovém řádku odregistrovat. To lze udělat následujícím postupem: 

Nabídka START -> Spustit -> napište „CMD“ a potvrďte. Po té v příkazovém řádku zadejte: 

regsvr32 /u capicom.dll 

http://www.postsignum.cz/files/navody/oprava.pdf
https://grow.globus.cz/
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Nyní byste měli být informováni o úspěšné odregistraci knihovny CAPICOM.DLL 

 

Nyní knihovnu znovu nainstalujte z instalačního balíčku, nebo ji můžete znovu zaregistrovat v příkazovém řádku 

příkazem 

regsvr32 capicom.dll 

V SYSTEMU GROW GENERUJI FAKTUR ALE PO STISKU TLAČÍTKA „PODEPSAT A ULOŽIT“ 

SYSTÉM ZOBRAZÍ HLÁŠKU „SIGNED CONTENT DOESNT MATCH THE ORIGINAL“  

 

Jedná se o chybu podepisovací komponenty CAPICOM.DLL, která je způsobena špatnou kompatibilitou 

s prohlížečem Internet Explorer 9 a Windows 7. Jediné známé řešení je downgrade webového prohlížeče na 

Internet Explorer 8. 

Downgrade provedete tak, v „Ovládacích panelech“ otevřete „Programy a funkce“ a kliknete na „Zobrazit 

nainstalované aktualizace“. V seznamu aktualizací nalezněte Windows Internet Explorer 9, označte jej a 

klikněte na tlačítko “Odinstalovat”. 
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TISK OBJEDNÁVKY, PŘÍJEMKY, ATD SE NEVEJDE NA STRÁNKU A4  

Nové verze prohlížeče Internet Explorer (verze 8 i 9) mají někdy problém s načtením obsahu některých webů. 

Prohlížeč lze přepnout do kompatibilního zobrazení kliknutím na ikonku roztržené stránky čímž se problém 

odstraní. 

 

NENAČTOU SE MI ŽÁDNÉ  MARKETINGOVÉ ZPRÁVY, OBJEDNÁVKY, PŘÍJEMKY ATD, NAČTE 

SE MI POUZE PRÁZDNÝ (BÍLÝ) FORMULÁŘ  

 

V prohlížeči Internet Explorer stačí nastavit kompatibilní zobrazení portálu GROW kliknutím na ikonku roztržené 

stránky (viz obrázek v předcházejícím problému) 

 

MÁM JINÝ PROBLÉM S  GENEROVÁNÍM CERTIFIKÁTŮ NEBO JEJICH INSTALACÍ  

Doporučujeme nahlédnout do FAQ certifikačních autorit ICA a PostSignum 

 

http://www.ica.cz/Dotazy
http://www.postsignum.cz/faq.html
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NEVIDÍM NOVÉ ZPRÁVY (OBJEDNÁVKY, PŘÍJEMKY , APOD.) 

Při načtení formulářů se seznamem objednávek, příjemek apod. dochází k uložení zobrazených výsledků do tzv. 

cache. Webový prohlížeč si tak zapamatuje načtený výsledek což má za následek rychlé načítání opakovaně 

navštěvovaných formulářů. Aby došlo k načtení nových zpráv je zapotřebí stisknout tlačítko „Obnovit výchozí 

zobrazení“ a tím spustit nové dotazy do databáze systému. Refresh prohlížeče (F5) nové výsledky (zprávy) 

nenačte! 

MÁM JINÝ PROBLÉM S  PORTÁLEM GROW  

V menu webového prohlížeče zvolte „Nástroje“ a „Možnosti internetu“. Na záložce obecné klikněte na tlačítko 

„Odstranit“ a v nově otevřeném okně ponechte doporučené parametry historie a potvrďte také tlačítkem 

„Odstranit“. 

 

Dále se přesuňte do záložky „Obsah“ ve které klikněte na tlačítko „Vymazat stav protokolu SSL“. 
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Nyní zopakujte akci, při které jste před tímto krokem zpozorovali nestandartní chování aplikace. Pokud problém 

přetrvává, kontaktujte technickou podporu portálu GROW na kontaktech níže. Pokud si vybere kontakt formou 

emailu, tak doporučujeme přiložit i SCREEN (fotku) obrazovky a podrobný popis problému. 

Petr VONDRÁČEK 
telefon: +420 283 066 377 
mobil: +420 724 655 979 
e-mail: p.vondracek@globus.cz 
 

Jan SMRČINA 
telefon: +420 283 066 404 
mobil: +420 724 655 663 
e-mail: j.smrcina@globus.cz 

 

PŘÍLOHY:   

mailto:p.vondracek@globus.cz
mailto:j.smrcina@globus.cz

