
MANUÁL pro OBU/ZSL operátory v rozsahu aktualizace SSL certifikátu 

 
SSL certifikát je platný 1 rok od data jeho vydání a je jednou z podmínek správného fungování 
komunikace tele informační infrastruktury provozovatele se systémem e-TOLL. SSL certifikát je síťový 
protokol používaný pro bezpečné internetové připojení v oblasti šifrování na webových stránkách, 
ochrany transakcí a zabezpečení informací odesílaných prostřednictvím e-mailu a webových stránek, 
jako jsou hesla, přihlašovací údaje, osobní údaje atp.  
V případě chybějící aktualizace SSL certifikátu operátorem OBU/ZSL vystavuje uživatele systému e-
TOLL nemožnosti využívat funkcionalitu systému včetně přenosu geolokačních údajů za účelem 
výpočtu dlužného poplatku. 
 
(příklad) 
 
Krok 1 
- přejděte na webovou stránku https://puesc.gov.pl 
- přihlaste se do firemního účtu 
- v nabídce vyberte kartu „Forms” 
- rozbalte lištu „Forms alphabetically” a zadejte „ZSL105” 
- otevřete nalezený odkaz 
 

 
Krok 2 
- potvrďte zobrazený DIČ (daňové identifikační číslo) společnosti 
 



 
 
Krok 3 
- vyberte pole „List of services” 
 

 
 
Krok 4 
- ve sloupci „Akcja” vyberte ikonu vedle služby, kterou chcete aktualizovat (symbol dokladu se 
zelenou lupou) 
 



 
 
 
Krok 5 
- vyberte tlačítko „Edit service” 
 

 



 
Krok 6 
- v bodě 4 (A request to sign and issue a certificate for the domain indicated by the ZSL/OBU services 

operator) zobrazeného náhledu (ZSL112 – UPDATE DATA OF A ZSL/OBU OPERATOR SERVICE) vložte 
nový CSR (CERTIFICATE SIGNING REQUEST) 
- ve formuláři ZSL112 zvolte tlačítko „Save” 

 
 
 
Krok 7 
- přijetí potvrzení, že služba byla aktualizována 



 
 
 

DALŠÍ INFORMACE 
 
 
Uživatel vyplní pole formuláře. V políčku A request to sign and issue a certificate for domain indicated 
by the ZSL/OBU service operator vložte CSR (ang. Certificate Signing Request). CSR se generuje na 
základě vašeho soukromého klíče. K tomu lze použít openssl (www.openssl.org). Pokud již uživatel má 
soukromý klíč (např. soubor private.key), pak v prostředí Linuxu má příkaz následující strukturu: 

1. Openssl req –new –key private.key –out certificate.csr  
  

Pokud uživatel nemá soukromý klíč, může být vygenerován např. 
 

2. openssl genrsa -des3 -out tech-private.key 4096  
  
(délka 4096 bitů poskytuje lepší úroveň ochrany než klíč 2048) 
  
  
Příklad souboru obsahujícího soukromý klíč je uveden na obr. 4 

  



 
  

Obr. 4. Příklad souboru se soukromým klíčem 

  
Příklad souboru obsahujícího CSR je znázorněn na obr. 5 

  

 
  

Obr. 5. Příklad souboru obsahujícího CSR 

  
Více podrobností naleznete na: 
https://tech-itcore.pl/2012/07/04/generowanie-wlasnego-certyfikatu-ssl/ 
https://uk.godaddy.com/help/apache-generate-csr-certificate-signing-request-5269 
  
Ve formuláři musí být možnost uvedení e-mailové adresy, na kterou uživatel obdrží formulář s 
odpovědí. 
 
 
Ve formuláři s odpovědí Provozovatel ZSL, obdrží Provozovatel OBU Certifikát klienta zakódovaný ve 
formátu base64. 
Měl by se dekódovat. Nepřidávejte do něj řádek BEGIN/END CERTIFICATE, stačí použít nástroj, který 
dokáže dekódovat text zakódovaný v Base64, např.: 



  
3. Notepad++  >  Plug in  >  Mime Tools  >  Base64 Decode  

  
4. openssl base64 -d -in soubor_se_zakodovanym_certifikatem.txt -out certyfikat.pem  

  
5. Stránka https://www.base64decode.org/  

  
6. Certutil -decode soubor_se_zakodovanym_certifikatem.txt certyfikat.pem (pro Windows při 

použití příkazové řádky).  
  

7. Certutil -decode subor_so_zakodovanym_certifikatom.txt certyfikat.pem (pro Windows při 
použití příkazové řádky).  
 

 
8. Notepad++  >  Plug in  >  Mime Tools  >  Base64 Decode  

  
9. openssl base64 -d -in soubor_se_zakodovanym_certifikatem.txt -out certyfikat.pem  

  
10. Stránka https://www.base64decode.org/  

  
11. Certutil -decode soubor_se_zakodovanym_certifikatem.txt certyfikat.pem (pro Windows při 

použití příkazové řádky).  
  

12. Certutil -decode soubor_se_zakodovanym_certifikatem.txt certyfikat.pem (pro Windows při 
použití příkazové řádky). 

 
  
Příklad certifikátu v base64 je uveden na obr. 6 

  

 
Obr. 6. Certifikát zakódovaný v Base64 

  
  
 
Na druhé straně, příklad certifikátu dekódovaného ve formátu PEM (angl. Privacy-Enhaced Mail) je na 
obr. 7 
  



 
  

Obr. 7. Příklad dekódovaného certifikátu 

  
 
Po dekódování dostanete soubor obsahující až tři certifikáty ve formátu PEM: 

1. Certifikát klienta,  
2. Certifikát CA (Autorizační centrum) úrovně 1, který vydal certifikát klienta,  
3. Certifikát CA (Autorizační centrum) úrovně 0, který vydal certifikát CA úrovně 1. 

 
Každý certifikát začíná a končí řádky: 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
-----END CERTIFICATE----- 
Výše uvedené řádky označují začátek a konec každého certifikátu.  



Rozsah a způsob použití údajů, které se používají k zabezpečení TLS komunikace, se liší a závisí na 
systému/aplikaci, kterou subjekt používá. Typické požadavky nástrojů/komponentů SSL/TLS však 
zahrnují použití následujících při autentizaci SSL: 
  
 

1. certifikát klienta; 
2. soukromého klíče, který zajišťuje možnost použití certifikátu klienta pouze subjektem, který 

je jeho správcem; 
3. certifikační řetězec/řetězec certifikátů (ang. certificate chain), který ověřuje certifikát klienta 

jako certifikát vydaný příslušnou CA a zahrnuje: 
1. certifikát CA (Autorizační centrum) úrovně 1, který vydal certifikát klienta, 

                      2.    certifikát CA (Autorizační centrum) úrovně 0, který vydal certifikát CA úrovně 1.\ 
  
V prostředí Linuxu lze testovat připojení ke SPOE KAS pomocí nástroje curl. Posloupnost příkazů je 
uvedena níže. Certifikat.pem znamená přijatý certifikát, který byl dekódován z formátu base64 do 
formátu PEM. Naproti tomu fd1.key znamená soukromý (dešifrovaný) klíč používaný ke generování 
CSR. 
  
curl -X POST --cert ./certyfikat.pem   --key ./fd1.key   -H 'Content-Type: application/json'   -H 'cache-
control: no-cache'   -d '[{"dataid": "1960472", "serialNumber": "ALBS8_74718", "latitude": 
52.17264488, "lonitude": 21.1956136, "altitude": 140.0, "fixTimeEpoch": 1505893301000000, 
"gpsSpeed": 0.0, "accuracy": 15.17, "gpsHeading": 0.0},{"dataid": "1960473", " serialNumber": 
"ALBS8_74718", "latitude": 52.17264546, "longitude": 21.195608, "altitude": 138.0, "fixTimeEpoch": 
1505896249000000, "gpsSpeed": 10.0, "accuracy": 15.17, "gpsHeading": 0.0}]'   https://cloud.spoe-
dev.il-pib.pl:8443/zsl/ssl/10000000-0001-1001-0001-0000000000001 
  
 
Poznámka 1: Adresa https://cloud.spoe-dev.il-pib.pl:8443/zsl/ssl/10000000-0001-1001-0001-
0000000000001 by měla být nahrazena adresou přijatou z formuláře přijatého e-mailem, jde o obsah 
pole URL adresy URL služby e-TOLL určeného ke komunikaci se službou Provozovatele ZSL nebo 
Provozovatele OBU. 
  
Poznámka 2: Certifikát X.509 klienta SSL/TLS na stránce Operátora ZSL nebo OBU 
  

 
Mezi povinnosti provozovatele ZSL nebo provozovatele OBU patří:  
     1. získání výše uvedeného certifikátu:  
                  a. prvního - v důsledku registrace služby,  
                  b. každého následujícího do 365 dnů od vydání předchozího certifikátu; pomocí aktuálního 

certifikátu klienta X.509 SSL/TLS pro autentizaci komunikace s datovým rozhraním 
SPOE KAS. 

  
 
 
První certifikát klienta X.509 SSL/TLS je vydán jako odpověď na odeslání žádosti o vydání certifikátu 
X.509 klienta SSL/TLS do SPOE KAS prostřednictvím vyhrazeného portálu pomocí jedné ze dvou 
dostupných forem komunikace:  
       1. dokumentu XML;  
       2. registračního formuláře služby vyplněného na webové stránce služby SPOE KAS na       

vyhrazeném portálu SPOE KAS. 
  
 



Další certifikát lze získat odesláním žádosti o certifikát SSL/TLS klienta X.509 do SPOE KAS přes 
vyhrazený portál prostřednictvím jedné ze dvou dostupných forem komunikace: 

1. dokumentu XML; 
2. formuláře pro aktualizaci údajů o službě vyplněného na webové stránce e-TOLL na vyhrazeném 

portálu. 
 
Certifikát X.509 klienta SSL/TLS sloužící k ověření Provozovatele ZSL nebo Provozovatele OBU při 
komunikaci s datovým rozhraním SPOE KAS je prvním z certifikátů vrácených SPOE KAS v reakci na 
odeslání formuláře/dokumentu XML. Každý z vrácených certifikátů začíná řádkem „-----BEGIN 
CERTIFICATE-----” a končí řádkem „-----END CERTIFICATE-----”. 
  
Datum vypršení platnosti certifikátu X.509 klienta SSL/TLS lze zobrazit pomocí bezplatného balíku 
nástrojů OpenSSL pomocí následujícího příkazu: 
  
openssl x509 -inform PEM -enddate –noout –in soubor_s_certifikatem_klienta_x509.pem 
openssl x509 -inform PEM -enddate –noout –in soubor_s_certifikatem_klienta_x509.pem 
 
 
 
  
kde: 
 

1. soubor_s_certifikatem_klienta_x509.pem - je příklad názvu souboru obsahujícího certifikát 
X.509 klienta SSL/TLS vydaného prostřednictvím SPOE KAS. 

 
  
Příklad odpovědi na výše uvedený příkaz je uveden níže: 
  
notAfter=Sep 30 08:30:58 2020 GMT 
  
kde: 
 
 

1. notAfter - označení pole „ne později“ z certifikátu X.509, které obsahuje datum vypršení 
platnosti certifikátu, po kterém by se neměl používat ani by se mu nemělo důvěřovat;  

2. Sep - třípísmenná zkratka názvu měsíce, v tomto případě je to zkratka měsíce September, tedy 
Září;  

3. 30 – den;  
4. 08:30:58 – hodina, minuta a vteřina;  
5. 2020 – rok;  
6. GMT – třípísmenná zkratka názvu časového pásma, označení časového pásma, v tomto případě 

jde o zkratku Greenwich Mean Time, což znamená, že pro získání času pro časové pásmo 
Evropa/Varšava je třeba připočítat 2 hodiny k uvedenému času v případě letního času a jedné 
hodiny v případě zimního času.  

 
 
 Poznámka 3: Konfigurace „mutual TLS“.  
V případě konfigurace mutual TLS je třeba poznamenat, že změna certifikátu serveru zabrání správné 
autentifikaci komunikace. Informace o změně certifikátu serveru bude postoupena Provozovatelem, 
přičemž v případě jakýchkoliv problémů s ověřením certifikátu serveru můžete použít příkazy k 
zobrazení náhledu certifikátu, tj.: 
 



openssl s_client -showcerts -connect communication.etoll.gov.pl:443 
openssl s_client -showcerts -connect communication.etoll.gov.pl:443 2>&1 |openssl x509 -text -noout 
| more 
 


