
MANUÁL pre OBU/ZSL operátorov v rozsahu aktualizácie SSL certifikátu  
 
SSL certifikát je platný 1 rok od dátumu jeho vydania a je jednou z podmienok správneho fungovania 
komunikácie tele informačnej infraštruktúry prevádzkovateľa so systémom e-TOLL. SSL certifikát je 
sieťový protokol používaný na bezpečné internetové pripojenie v oblasti šifrovania na webových 
stránkach, ochrany transakcií a zabezpečenia informácií odosielaných prostredníctvom e-mailu a 
webových stránok, ako sú heslá, prihlasovacie údaje, osobné údaje atď.  
V prípade chýbajúcej aktualizácie SSL certifikátu operátorom OBU/ZSL vystavuje užívateľov systému 
e-TOLL nemožnosti využívať funkcionalitu systému vrátane prenosu geolokačných údajov za účelom 
výpočtu dlžného poplatku. 
 
(príklad) 
 
Krok 1 
- prejdite na webovú stránku https://puesc.gov.pl 
- prihláste sa do firemného účtu 
- v ponuke vyberte kartu „Forms” 
- rozbaľte lištu „Forms alphabetically” a zadajte „ZSL105” 
- otvorte nájdený odkaz 
 

 
 
Krok 2 
- potvrďte zobrazený DIČ (daňové identifikačné číslo) spoločnosti 
 



 
 
 
Krok 3 
- vyberte pole „List of services” 
 

 
 
Krok 4 
- v stĺpci „Akcja” vyberte ikonu vedľa služby, ktorú chcete aktualizovať (symbol dokladu so zelenou 
lupou) 
 



 
 
 
Krok 5 
- vyberte tlačidlo „Edit service” 
 

 



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

operator) zobrazeného náhľadu (ZSL112 – UPDATE DATA OF A ZSL/OBU OPERATOR SERVICE) vložte 
nový CSR (CERTIFICATE SIGNING REQUEST) 
- vo formulári ZSL112 zvoľte tlačidlo „Save”  

 
 
 
Krok 7 
- prijatie potvrdenia, že služba bola aktualizovaná 



 
 
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
Používateľ vyplní polia formulára. 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 sa 
generuje na základe vášho súkromného kľúča. Na to možno použiť openssl (www.openssl.org). Ak už 
používateľ má súkromný kľúč (napr. súbor private.key), potom v prostredí Linuxu má príkaz 
nasledujúcu štruktúru: 

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

Ak používateľ nemá súkromný kľúč, môže byť vygenerovaný napr. 
 

2. openssl genrsa -des3 -out tech-private.key 4096  
  
(dĺžka 4096 bitov poskytuje lepšiu úroveň ochrany ako kľúč 2048) 
  
  
Príklad súboru obsahujúceho súkromný kľúč je uvedený na obr. 4 

  



 
  

Obr. 4. Príklad súboru so súkromným kľúčom 

  
Príklad súboru obsahujúceho CSR je znázornený na obr. 5 

  

 
  

Obr. 5. Príklad súboru obsahujúceho CSR 

  
Viac podrobností nájdete na: 
https://tech-itcore.pl/2012/07/04/generowanie-wlasnego-certyfikatu-ssl/ 
https://uk.godaddy.com/help/apache-generate-csr-certificate-signing-request-5269 
  
Vo formulári musí byť možnosť uvedenia e-mailovej adresy, na ktorú používateľ dostane formulár s 
odpoveďou. 
 
Vo formulári s odpoveďou Prevádzkovateľ ZSL, obdrží Prevádzkovateľ OBU Certifikát klienta 
zakódovaný vo formáte base64. 
Mal by sa to dekódovať. Nepridávajte doň riadok BEGIN/END CERTIFICATE, stačí použiť nástroj, ktorý 
dokáže dekódovať text zakódovaný v Base64, napr.: 
  



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

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

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

6. Certutil -decode subor_so_zakodovanym_certifikatom.txt certyfikat.pem (pre Windows pri 
použití príkazového riadku).  

  
7. Certutil -decode subor_so_zakodovanym_certifikatom.txt certyfikat.pem (pre Windows pri 

použití príkazového riadku).  
 
  
Príklad certifikátu v base64 je uvedený na obr. 6 

  

 
  

Obr. 6. Certifikát zakódovaný v Base64 

  
  
 
Na druhej strane, príklad certifikátu dekódovaného vo formáte PEM (ang. Privacy-Enhaced Mail) je 
na obr. 7 
  



 
  

Obr. 7. Príklad dekódovaného certifikátu 

  
Po dekódovaní dostanete súbor obsahujúci až tri certifikáty vo formáte PEM: 

1. Certifikát klienta,  
2. Certifikát CA (Autorizačné centrum) úrovne 1, ktorý vydal certifikát klienta,  
3. Certifikát CA (Autorizačné centrum) úrovne 0, ktorý vydal certifikát CA úrovne 1. 

 
Každý certifikát začína a končí riadkami: 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
-----END CERTIFICATE----- 
 
 
 
 



Vyššie uvedené riadky označujú začiatok a koniec každého certifikátu.  
Rozsah a spôsob použitia údajov, ktoré sa používajú na zabezpečenie TLS komunikácie, sa líšia a závisia 
od systému / aplikácie, ktorú subjekt používa. Typické požiadavky nástrojov/komponentov SSL / TLS 
však zahŕňajú použitie nasledujúcich pri autentifikácii SSL: 
  
 

1. certifikát klienta; 
2. súkromného kľúča - ktorý zabezpečuje možnosť použitia certifikátu klienta len subjektom, 

ktorý je jeho správcom; 
3. certifikačný reťazec / reťazec certifikátov (ang. certificate chain), ktorý overuje certifikát 

klienta ako certifikát vydaný príslušnou CA a zahŕňa: 
1. certifikát CA (Autorizačné centrum) úrovne 1, ktorý vydal certifikát klienta, 

                      2.    certifikát CA (Autorizačné centrum) úrovne 0, ktorý vydal certifikát CA úrovne 1.\ 
  
V prostredí Linuxu je možné testovať pripojenie k SPOE KAS pomocou nástroja curl. Postupnosť 
príkazov je uvedená nižšie. Certifikat.pem znamená prijatý certifikát, ktorý bol dekódovaný z formátu 
base64 do formátu PEM. Naproti tomu fd1.key znamená súkromný (dešifrovaný) kľúč používaný na 
generovanie 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 mala byť nahradená adresou prijatou z formulára prijatého e- mailom, ide 
o obsah pola URL adresy URL služby e-TOLL určeného na komunikáciu so službou Prevádzkovateľa 
ZSL alebo Prevádzkovateľa OBU. 
  
Poznámka 2: Certifikát X.509 klienta SSL/TLS na stránke Operátora ZSL alebo OBU 
  
Medzi povinnosti prevádzkovateľa ZSL alebo prevádzkovateľa OBU patrí: 

1. získanie vyššie uvedeného certifikátu:  
a. prvého - v dôsledku registrácie služby,  

b. každého nasledujúceho do 365 dní od vydania predchádzajúceho certifikátu; pomocou 
aktuálneho certifikátu klienta X.509 SSL/TLS na autentifikáciu komunikácie s dátovým 
rozhraním SPOE KAS. 

  
 
Prvý certifikát klienta X.509 SSL/TLS je vydaný ako odpoveď na odoslanie žiadosti o vydanie certifikátu 
X.509 klienta SSL/TLS do SPOE KAS prostredníctvom vyhradeného portálu pomocou jednej z dvoch 
dostupných foriem komunikácie: 

1. dokumentu XML; 
2. registračného formulára služby vyplneného na webovej stránke služby SPOE KAS na 

vyhradenom portáli SPOE KAS.  
  
 



Ďalší certifikát je možné získať odoslaním žiadosti o certifikát SSL/TLS klienta X.509 do SPOE KAS cez 
vyhradený portál prostredníctvom jednej z dvoch dostupných foriem komunikácie: 

1. dokumentu XML; 
2. formulára na aktualizáciu údajov o službe vyplneného na webovej stránke e-TOLL na 

vyhradenom portáli.  
  
Certifikát X.509 klienta SSL/TLS slúžiaci na overenie Prevádzkovateľa ZSL alebo Prevádzkovateľa OBU 
pri komunikácii s dátovým rozhraním SPOE KAS je prvým z certifikátov vrátených SPOE KAS v reakcii na 
odoslanie formulára/dokumentu XML. Každý z vrátených certifikátov začína riadkom „-----BEGIN 
CERTIFICATE-----” a končí riadkom „-----END CERTIFICATE-----”. 
  
Dátum vypršania platnosti certifikátu X.509 klienta SSL/TLS je možné zobraziť pomocou bezplatného 
balíka nástrojov OpenSSL pomocou nasledujúceho príkazu: 
  
openssl x509 -inform PEM -enddate –noout –in subor_s_certifikatom_klienta_x509.pem 
openssl x509 -inform PEM -enddate –noout –in súbor_s_certifikatom_klienta_x509.pem 
 
  
kde: 
 

1. subor_s_certifikatom_klienta_x509.pem - je príklad názvu súboru obsahujúceho certifikát 
X.509 klienta SSL/TLS vydaného prostredníctvom SPOE KAS. 

 
  
Príklad odpovede na vyššie uvedený príkaz je uvedený nižšie: 
  
notAfter=Sep 30 08:30:58 2020 GMT 
  
kde: 
 

1. notAfter - označenie poľa „nie neskôr“ z certifikátu X.509, ktoré obsahuje dátum vypršania 
platnosti certifikátu, po ktorom by sa nemal používať ani by sa mu nemalo dôverovať;  

2. Sep - trojpísmenová skratka názvu mesiaca, v tomto prípade je to skratka mesiaca September, 
teda September;  

3. 30 – deň;  
4. 08:30:58 – hodina, minúta a sekunda;  
5. 2020 – rok;  
6. GMT – trojpísmenová skratka názvu časového pásma, označenie časového pásma, v tomto 

prípade ide o skratku Greenwich Mean Time, čo znamená, že pre získanie času pre časové 
pásmo Európa/Varšava je potrebné pripočítať 2 hodiny k uvedenému času v prípade letného 
času a jednej hodiny v prípade zimného času.  

 
  
Poznámka 3: Konfigurácia „mutual TLS“.  
V prípade konfigurácie mutual TLS je potrebné poznamenať, že zmena certifikátu servera zabráni 
správnej autentifikácii komunikácie. Informácia o zmene certifikátu servera bude postúpená 
Prevádzkovateľom, pričom v prípade akýchkoľvek problémov s overením certifikátu servera môžete 
použiť príkazy na zobrazenie náhľad certifikátu, t.j.: 
  
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 


