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1 Úvod 
 
Účelem tohoto Manuálu je seznámit Vás se službou ČP INVEST online plus, zejména Vám 
poskytnout návod k získání služby ČP INVEST online plus a jejího  použití včetně 
technického vybavení a  bezpečnostních parametrů souvisejících s používáním této 
služby.  

1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus 
Služba ČP INVEST online plus Vám umožňuje mít Vaše investice neustále pod kontrolou. 
Budete mít nepřetržitý přístup, tj. 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, k Vašim investicím 
v podílových listech otevřených podílových fondů spravovaných společností ČP INVEST 
investiční společnost a.s. (dále jen „společnost ČP INVEST“). Kdykoliv můžete 
prostřednictvím Vašeho počítače připojeného k síti internet sledovat aktuální vývoj Vašich 
investic a navíc máte možnost pohodlně zadávat Vaše žádosti, příkazy a pokyny dle 
Podmínek k investování. 
 
Obsluha služby ČP INVEST online plus nevyžaduje žádné speciální znalosti či dovednosti. 
Pro přístup ke službě stačí běžný počítač připojený na síť internet s instalovaným 
prohlížečem webových stránek s doporučeným vybavením dle kapitoly 5 tohoto Manuálu. 
 

1.2 Jak získat službu ČP  INVEST online plus 
Abyste mohli používat službu ČP INVEST online plus musíte mít se Společností platně 
uzavřenou Smlouvu o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů, jejíž nedílnou 
součástí jsou Podmínky k investování společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s 
(dále jen „Podmínky k investování“). Po té můžete v souladu s Podmínkami 
k investování zaslat společnosti ČP INVEST žádost  o poskytování služby ČP INVEST 
online plus (dále jen „žádost“). Společnost Vám na základě doručené žádosti  a 
v souladu s Podmínkami k investování vygeneruje elektronický certifikát a zašle kód a 
heslo pro stažení a instalaci elektronického certifikátu.  
 
K vyplnění žádosti o poskytování služby ČP INVEST online plus v souladu s Podmínkami 
k investování je možné využít např. následující postup: 

• na webu společnosti ČP INVEST najdete formulář žádosti o službu  
ČP INVEST online plus http://www.cpinvest.cz/userfiles/online_plus.html  

• žádost vyplníte a vytisknete 
• vytištěnou žádost podepíšete a podpis necháte úředně ověřit 
• ověřenou žádost zašlete poštou na adresu společnosti ČP INVEST 
• společnost ČP INVEST Vám na základě žádosti vygeneruje elektronický certifikát 
• společnost ČP INVEST vytiskne kód a heslo pro stažení a instalaci certifikátu 
• společnost ČP INVEST Vám zašle způsobem uvedeným v Podmínkách 

k investování příslušný kód a  heslo  
• s pomocí kódu a hesla si stáhnete a nainstalujete elektronický certifikát dle 

návodu uvedeného v tomto Manuálu  
• s instalovaným elektronickým certifikátem můžete začít využívat službu ČP 

INVEST online plus dle Podmínek k investování a za dodržení postupu 
stanoveného v tomto Manuálu. 

 
Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně služby ČP INVEST online plus nebo jejího získání můžete 
se s důvěrou obrátit na klientskou linku společnosti ČP INVEST na telefonním čísle 
844 111 121 z ČR a 0850 111 121 ze SR. Naši pracovníci klientského servisu Vám rádi 
pomohou a poradí. 
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2 Elektronický certifikát 

2.1 Co je a k čemu slouží certifikát 
Bezpečnost komunikace a Vašich financí je chráněna pomocí elektronického certifikátu 
(lze si jej představit jako elektronický „občanský průkaz“, kterým prokazujete svoji 
totožnost). Prostředí internetu pracuje s touto technologií jako standardem a služba 
ČP INVEST online plus tohoto standardu plně využívá. Certifikáty vydává tzv. certifikační 
autorita, kterou je v tomto případě společnost ČP INVEST. Elektronický certifikát 
obsahuje v souladu s příslušnými právními předpisy údaje v  elektronické podobě, které 
jsou   připojené k  datové  zprávě  nebo  jsou  s  ní logicky spojené  a které umožňují  
ověření Vaší totožnosti  ve vztahu k datové zprávě. 
Elektronický certifikát tak obsahuje všechny potřebné údaje zajišťující spolehlivou 
autentizaci komunikujících subjektů, tj. Vás a společnosti ČP INVEST a nezaměnitelnost 
předávaných dat. Veškerá komunikace je s pomocí elektronického certifikátu šifrována, 
tak aby nemohlo dojít k odposlechu nebo zneužití předávaných informací. 
 

2.2 Nakládání s certifikátem 
Pro přístup ke službě ČP INVEST online plus musíte mít na svém počítači nainstalován 
Váš osobní elektronický certifikát, který Vám vystavila společnost ČP INVEST jako 
certifikační autorita  a veřejný certifikát společnost ČP INVEST jako certifikační autority,  
která Vám certifikát vydává. 
  
Elektronický certifikát si při zřízení služby stáhnete a nainstalujete přímo do Vašeho 
počítače s pomocí kódu a hesla pro stažení a instalaci elektronického certifikátu, které 
Vám zašle společnost ČP INVEST v souladu s Podmínkami k investování. Po instalaci 
elektronického certifikátu dle tohoto Manuálu  je Vám služba ČP INVEST online plus plně 
k dispozici. Certifikát je pro jednorázové stažení k dispozici po dobu 3 týdnů. Po uplynutí 
této doby je z bezpečnostních důvodů je certifikát i možnost jeho stažení zrušeno. 
 
Pro zajištění maximální bezpečnosti je platnost elektronického certifikátu omezena na 
dobu uvedenou v Podmínkách k investování, zpravidla  12 měsíců. Před vypršením 
platnosti certifikátu budete upozorněni na nutnost požádat o obnovení elektronického 
certifikátu. Společnost ČP INVEST Vám v souladu s Podmínkami   k investování vystaví 
nový elektronický certifikát, který si nainstalujete místo původního a můžete pokračovat 
v používání služby ČP INVEST online plus. 
 
Pokud chcete předejít případným potížím při havárii Vašeho počítače, či používat službu 
ČP INVEST online plus na více pracovních stanicích (například doma a v zaměstnání), 
máte možnost vystavený elektronický certifikát exportovat. Můžete si vytvořit záložní 
kopii a uložit například na disketu (což doporučujeme), nebo certifikát instalovat na další 
pracovní stanice. Zde je třeba důrazně upozornit na dodržení bezpečnostních opatření 
proti zneužití elektronického certifikátu. 
 
V případě, že dojde ke ztrátě nebo odcizení elektronického certifikátu je nutné 
postupovat v souladu s Podmínkami k investování.  
Podrobný popis jednotlivých operací s elektronickým certifikátem naleznete 
v následujících odstavcích této kapitoly. 
 

2.3 Stažení a instalace elektronického certifikátu 

2.3.1 Postup stažení a instalace elektronického certifikátu pro Microsoft 
Internet Explorer 

 
1. Spustíte Microsoft Internet Explorer. 
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2. Do pole „Adresa“ zadáte adresu „https://efolio.cpinvest.cz“. 

3. Zobrazí se úvodní obrazovka systému eFolio „Instalace digitálního certifikátu“. Při 
prvním přihlášení k systému požaduje systém předložení certifikátu. Vzhledem k 
tomu, že certifikát ještě nevlastníte, zvolte "Storno". Při dalším přihlášení se Vám 
nabídne certifikát, potvrdíte jej stisknutím tlačítka „ok“. (viz. obrázek 1.) 

o  
Obrázek 1.  identifikace 

4. Vzhledem k tomu, že i server má svůj certifikát ověřený společností, od kterého 
však ještě nemáte veřejný klíč, zobrazí se obrazovka upozorňující na skutečnost, 
že certifikát serveru vydala neznámá společnost. (viz. obrázek 2.) 

 

 
        Obrázek 2.  výstraha 

 
5. Na dotaz zda chcete pokračovat odpovězte "Ano".  
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6. Do pole „rodné číslo/NID“ zadáte Vaše rodné číslo bez lomítek a mezer nebo 
náhradní identifikátor. Do pole „číslo smlouvy“ číslo, které je uvedeno v záhlaví 
potvrzeného výtisku smlouvy. Do pole „Kód pro stažení“ zadáte kód pro stažení 
certifikátu, který jste obdrželi poštou od společnosti ČP INVEST a stisknete tlačítko 
„Nainstalovat“ (viz. Obrázek 3.). 

 

Obrázek 3.  Stažení elektronického certifikátu ze systému eFolio 

 
 

7. Otevře se dialog pro stažení souboru s elektronickým certifikátem – stisknete 
tlačítko „Otevřít“ (viz. Obrázek 4.) 

 

Obrázek 4. Dialog pro stažení souboru s elektronickým certifikátem 
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8. Následně se zobrazí „Průvodce importem certifikátu“ – stisknete tlačítko „Další >“ 
(viz. Obrázek 5.). 

 

Obrázek 5. Dialog průvodce importem certifikátu 

 

9. Dále „Průvodce importem certifikátu“ požaduje soubor s importovaným 
certifikátem, který je automaticky doplněn. Nic neměňte a pokračujte stiskem 
tlačítka „Další >“ (viz. Obrázek 6.). 

 

Obrázek 6. Zadání souboru s importovaným certifikátem 
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10. Pro pokračování instalace Průvodce potřebuje heslo k „Privátnímu klíči“, zadejte 
heslo pro manipulaci s certifikátem, které jste obdrželi poštou. Pozor na dodržení 
velikosti znaků. Dále je třeba nastavit vlastnosti certifikátu. Zaškrtněte „Povolit 
silnou ochranu soukromého klíče“ a stejně tak zaškrtněte „Označit tento klíč jako 
exportovatelný“. Tato volba umožní v případě potřeby exportovat elektronický 
certifikát na jiný počítač. Pokračujte stiskem tlačítka „Další >“ (viz. Obrázek 7.). 

 

Obrázek 7. Zadání hesla k privátnímu klíči a definice dalších vlastností 

 
11. Import certifikátu pokračuje určením místa, kam bude certifikát uložen. Ponechte 

implicitní nastavení „Automaticky vybrat úložiště certifikátů“ a pokračujte stiskem 
tlačítka „Další >“ (viz. Obrázek 8.). 
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Obrázek 8. Specifikace úložiště importovaného certifikátu 

 
 
 
 

12. Následuje dokončení vlastního importu elektronického certifikátu, které potvrdíte 
stiskem tlačítka „Dokončit“ (viz. Obrázek 9.). 

 

Obrázek 9. Dokončení vlastního importu certifikátu 

 

13. Instalace certifikátu pokračuje nastavením úrovně zabezpečení. Stiskněte tlačítko 
„Nastavit úroveň zabezpečení…“ (viz. obrázek 10.). 

 

Obrázek 10. Změna nastavení úrovně zabezpečení 
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14. Zvolte „Vysokou úroveň zabezpečení“, pokračujte stiskem tlačítka „Další >“ (viz. 
obrázek 11.). 

 

       Obrázek 11. Nastavení vysoké úrovně zabezpečení 

 

15. Vysoká úroveň zabezpečení elektronického certifikátu vyžaduje abyste zadali Vaše 
vlastní heslo pro přístup k certifikátu. Vaše heslo je základním bezpečnostním 
prvkem chránícím přístup k certifikátu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost zadání 
tohoto hesla, které by mělo splňovat doporučení uvedené v kapitole 5. 
Bezpečnostní politika – Doporučená opatření. Můžete se setkat se dvěma typy 
obrazovek: 

a) Do pole „Heslo“ zadejte Vámi vymyšlené heslo a pro kontrolu jej znovu zadejte do 
pole „Potvrdit“. Pokračujte stiskem tlačítka „Dokončit“ (viz. obrázek 12a.). 

 

      Obrázek 12a. Zadání Vašeho přístupového hesla k certifikátu 
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b) Pokud ještě na Vašem počítači nebyli žádné certifikáty používány, pak systém 
nabídne volbu "Vytvořit nové heslo k této položce".  V poli "Heslo k položce" 
uveďte označení pod jakým budou Vaše certifikáty krátce označeny. Obvykle se 
používá Vaše jméno (v případě na obrázku 12b. jsme zvolili Martin).  
Do pole "Heslo" si zvolte libovolné heslo pro přístup k certifikátu a pro kontrolu 
ho zapište ještě jednou do pole "Potvrzení". Tlačítkem "Dokončit" toto heslo 
aktivujete.  

 
 

 
 

Obrázek 12b. Zadání Vašeho přístupového hesla k certifikátu 

 
16. Opět se objevil dialog pro nastavení zabezpečení, tentokrát již s nastavenou 

vysokou úrovní zabezpečení. Opět se můžete setkat se dvěma typy obrazovek: 

a) Pokračujte stiskem tlačítka „OK“ (viz. obrázek 13). 

 

         Obrázek 13a. Nastavena vysoká úroveň zabezpečení certifikátu 
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b)   Nyní se znovu objevila obrazovka pro import privátního klíče, tentokrát je 
však již nastavena vysoká úroveň ochrany a automaticky se nabízí dotaz na 
heslo k Vámi zvolenému označení (v ukázce bylo zvoleno Martin a proto i nyní 
se systém ptá na heslo pro položku Martin): Do vyznačeného pole zadejte 
Vámi zvolené heslo. Import privátního klíče dokončíte stiskem tlačítka "Ok".  

 
 

 
 

         Obrázek 13b. Nastavena vysoká úroveň zabezpečení certifikátu 

 
18. Tímto je celý proces stažení a instalace elektronického certifikátu dokončen. 

Potvrďte závěrečný dialog stiskem tlačítka „OK“ (viz. obrázek 15.). 

 

Obrázek 15. Dokončení procesu stažení a instalace certifikátu 

 
 

19. Pro přihlášení do systému eFolio společnosti ČP INVEST restartujte (zavřete a 
znovu spusťte) Váš prohlížeč webových stránek a připojte se na adresu 
https://efolio.cpinvest.cz. 

2.3.2 Postup instalace certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox 2.x 
1. Otevřete stránku https://efolio.cpinvest.cz 

2. Do pole „rodné číslo/NID“ zadáte Vaše rodné číslo bez lomítek a mezer nebo 
náhradní identifikátor. Do pole „číslo smlouvy“ číslo, které je uvedeno v záhlaví 
potvrzeného výtisku smlouvy. Do pole „Kód pro stažení“ zadáte kód pro stažení 
certifikátu, který jste obdrželi poštou od společnosti ČP INVEST a stisknete tlačítko 
„Nainstalovat“. 
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3. Pokud jste zadali identifikační údaje správně, zobrazí se dialogové okno otevírání 
certifikátu. Zde vyberte možnost Uložit na disk a vyberte si umístění a název 
souboru tak, abyste jej bez problému našli (např. na plochu). 

 

4. Přejděte v prohlížeči Firefox do menu nástroje a vyberte poslední položku – 
možnosti. V možnostech vyberte rozšířené, šifrování, certifikáty, dle obrázku: 
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5. Zde se zobrazí seznam instalovaných certifikátů. Pravděpodobně bude prázdný, 
popř. zde budou Vaše osobní certifikáty pro jiné služby. Vyberte možnost 
importovat na kartě osobní. Poté najeďte na umístění souboru, který jste uložili 
v kroku 3 a zvolte otevřít. 

 

6. Zobrazí se dialog pro zadání hesla k certifikátu. Zde zadejte heslo, které Vám bylo 
zasláno poštou. 
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7. Po korektním importu se zobrazí nová položka „CP Invest“ a pod ní certifikát na 
Vaše jméno. 

 

8. Z okna vyskočte potvrzením tlačítkem OK. Vrátíte se tím na předchozí obrazovku, 
kde si nastavíte ochranu Vašich certifikátů heslem. Otevřete bezpečnostní 
zařízení. 
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9.  Vyberte položku Bezpečnostní zařízení SW a vpravo tlačítko Změnit heslo. 
Zadejte svoje heslo a potvrďte OK. Nyní budete dotázáni na heslo vždy při použití 
osobních certifikátů i uložených hesel v prohlížeči. 

 

10. Vyskočte ze všech dialogů jejich potvrzením tlačítkem OK a zavřete všechna okna 
prohlížeče Firefox. 

11. Spusťte prohlížeč znova a zadejte https://efolio.cpinvest.cz. Zobrazí se okno 
„požadavek na autentizaci uživatele“. Vyberte svůj certifikát a potvrďte OK. Poté 
už budete přihlášeni do systému ČP Invest online plus. 
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2.4 Obnovení elektronického certifikátu 
Pro zajištění maximální bezpečnosti je platnost Vašeho elektronického certifikátu 
omezena na dobu uvedenou v Podmínkách k investování, zpravidla 12 měsíců. Před 
vypršením platnosti certifikátu budete systémem upozorněni na nutnost požádat o 
obnovení elektronického certifikátu. Společnost ČP INVEST Vám v souladu s Podmínkami 
k investování vystaví nový elektronický certifikát, který si nainstalujete místo původního 
a můžete pokračovat v používání služby ČP INVEST online plus. 
 

2.5 Export elektronického certifikátu na jiný počítač 
V případě, že dojde ke ztrátě nebo odcizení elektronického certifikátu je Vaší povinností 
postupovat v souladu s Podmínkami k investování. 
Pokud chcete používat službu ČP INVEST online plus z více počítačů (například doma a 
v zaměstnání), máte možnost vystavený elektronický certifikát exportovat na další 
požadované počítače. Zde je třeba důrazně upozornit na dodržení bezpečnostních 
opatření proti zneužití elektronického certifikátu. První část tvoří vyexportování 
certifikátu, takto vyexportovaný certifikát pak instalujete na cílovém počítači (kap.2.5.2.) 

2.5.1 Postup exportu elektronického certifikátu pro Microsoft Internet 
Explorer 

1. Spustíte Microsoft Internet Explorer. 
2. V menu „Nástroje“ klikněte na položku „Možnosti Internetu…“. 
3. Vyberte kartu „Obsah“ a klikněte na tlačítko „Certifikáty“ (viz. Obrázek 16.). 
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  obrázek 16 Možnosti internetu 
 

4. Zobrazí se okno „Certifikáty“ (viz. Obrázek 17.). 
 

 
  obrázek 17. karta certifikáty 
 

5. Vyberte příslušný certifikát vystavený společností ČP INVEST na Vaše jméno a 
klikněte na tlačítko „Exportovat…“. 

 
6. Zobrazí se „Průvodce exportem certifikátu“ (viz. Obrázek 18.). 
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obrázek č.18. průvodce exportem certifikátu 
 

7. Klikněte na tlačítko „Další >“. Objeví se obrázek ohledně exportování (obr.č. 19.) 
 

 
obrázek 19. exportování soukromého klíče 
 

8. Vyberte možnost „Ano, exportovat soukromý klíč“ a klikněte na tlačítko „Další >“. 
 

9. Zaškrtněte pole „Povolit silnou ochranu“ a klikněte na tlačítko „Další >“. 
(viz. obrázek č.20.) 

 
 



 19

 
obrázek 20. Formát souboru pro export 

 
10. Zvolte a zadejte heslo pro následný import a instalaci elektronického certifikátu a 

klikněte na tlačítko „Další >“. (viz. obrázek č.21.) 
 

 
obrázek 21. heslo pro export klíče 

 
 

11. Zadejte cestu a název souboru do nějž chcete elektronický certifikát exportovat a 
klikněte na tlačítko „Další >“ (viz. Obrázek 22). 
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obrázek 22. místo pro uložení certifikátu 

 
 

12. Zobrazí se okno „Dokončení průvodce exportem certifikátu“. Klikněte na tlačítko 
„Dokončit“ (viz. Obrázek 23). 

 
 

 
obrázek 23. dokončení exportu certifikátu 

 
 

13. Z bezpečnostních důvodů je operace exportu Vašeho elektronického certifikátu 
chráněna heslem, které jste si zvolili při prvotní instalaci elektronického certifikátu 
a které standardně používáte při přihlašování do systému eFolio. Zobrazí se okno 
pro zadání hesla k soukromému klíči. Zadejte Vaše heslo a klikněte na tlačítko 
„OK“ (viz. Obrázek 24.). 
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obrázek 24. export klíče k certifikátu 

 
14. Pokud jste zadali správné heslo export certifikátu je dokončen. 

 
Nyní je v adresáři, který jste zadali při exportu, vytvořen soubor obsahující Váš 
elektronický certifikát umožňující přístup ke službě ČP INVEST online plus. Soubor 
můžete libovolně kopírovat a přenášet jak jste zvyklí. Pro nahrání certifikátu na počítač 
na kterém chcete používat službu ČP INVEST online plus můžete pokračovat importem 
elektronického certifikátu, popsaného v následující kapitole. 
 

2.5.2  Postup importu elektronického certifikátu pro Microsoft Internet 
Explorer 

1. Na cílovém počítači spustíte Microsoft Internet Explorer. 
2. V menu „Nástroje“ klikněte na položku „Možnosti Internetu…“. 
3. Vyberte kartu „Obsah“ a klikněte na tlačítko „Certifikáty“ (viz. Obrázek 25.). 
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obrázek 25. karta možnosti internetu 

 
4. Zobrazí se okno „Certifikáty“ se seznamem všech aktuálně instalovaných 

elektronických certifikátů (viz. Obrázek 26). 

 
obrázek 26. karta Certifikáty 

 
5. Klikněte na tlačítko „Importovat…“ a zobrazí se „Průvodce importem certifikátu“. 

Klikněte na tlačítko „Další >“. (obrázek č.27) 
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obrázek 27. průvodce importem certifikátu 

 
 

6. Klikněte na tlačítko „Procházet…“ a označte soubor obsahující elektronický 
certifikát, který chcete importovat. (viz. Obrázek 28.) Pokračujte kliknutím na 
tlačítko „Další >“. 

 

 
obrázek 28. výběr importovaného certifikátu 
 

7. Zadejte heslo, které jste definovali při exportu elektronického certifikátu, 
zaškrtněte „Povolit silnou ochranu soukromého klíče…“ a „Označit tento klíč jako 
exportovatelný…“. A pokračujte kliknutím na tlačítko „Další >“ (viz. Obrázek 29.). 
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obrázek 29. zadání hesla k importovanému certifikátu 

 
8. Zobrazí se úložiště certifikátů, klikněte na tlačítko „Další >“. (obrázek 30.) 

 

 
obrázek 30. úložiště certifikátu 

 
 
 

9. Zobrazí se „Dokončení průvodce importem certifikátu“, klikněte na tlačítko 
„Dokončit“. (obrázek č.31) 
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obrázek 31. dokončení importu certifikátu 

 
 
Následuje samotný import certifikátu, při němž jsme informováni o pokusu vytvořit 
novou chráněnou položku a o úrovni jejího zabezpečení.  
 

 
obrázek 32. změna nastavení úrovně zabezpečení 

 
 
Defaultně nastavenou nabídku „střední“ úrovně zabezpečení změníme na „vysoká“, tak, 
že klikneme na tlačítko „úroveň zabezpečení“  (viz obr. 32.)  a zvolíme úroveň „vysoká“ 
(viz obrázek č.33.). 
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obrázek 33. volba úrovně zabezpečení 

 
 
Následující dialogové okno nás vyzve k zadání libovolného názvu pro novou položku a 
hesla kterým tato bude chráněna  - zadejte tedy název položky a zvolené heslo (viz 
obrázek 34.) 
 
 

 
obrázek 34. zadání názvu položky a hesla 

 
 
Vyplněné údaje potvrdíme tlačítkem „Dokončit“ a v následujícím okně se přesvědčíme, že 
úroveň zabezpečení je nyní opravdu „vysoká“ viz obr.35. 
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obrázek 35. kontrolní zobrazení úrovně zabezpečení 

 
Tuto volbu potvrdíme tlačítkem „OK“ 
 
 
V dalším okně nám systém vypíše detail průběhu importu nového soukromého klíče pro 
výměnu, spolu s jeho názvem a druhem přístupu (viz obr 36.) 
 

 
obrázek 36 souhrn parametrů importu 

 
Potvrdíme „OK“ a import certifikátu bude dokončen. Objeví se obrázek č.37, zde již jen 
potvrdíme informaci o úspěšném importu. 
 

 
obrázek 37 dokončení importu certifikátu 
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O importovaném certifikátu se můžete přesvědčit v seznamu certifikátů viz obr. 38 
 
 

 
obrázek 38 kontrola importovaného certifikátu 

 

2.5.3 Postup exportu certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox 
 

1. Spusťte prohlížeč Mozilla Firefox. Přejděte do menu Nástroje – Možnosti. Vyberte 
kartu Rozšířené, šifrování, certifikáty. 
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2. Na kartě Osobní vyberte Váš certifikát a zvolte Zálohovat. 

 

 
 

3. Vyberte umístění a název pro nový soubor, který bude obsahovat Vaši zálohu 
certifikátu. Po potvrzení výběru budete dotázáni na heslo k certifikátu, máte-li 
zabezpečen přístup k Šifrovacímu zařízení SW heslem. Potvrďte OK. 

 
4. Budete dotázáni na nové heslo k souboru se zálohou certifikátu. Zvolte si heslo. 

To budete potřebovat v případě, že certifikát budete ze zálohy instalovat na jiný 
počítač nebo do jiného prohlížeče. 
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5. Tím byla záloha dokončena. Soubor se zálohou najdete na umístění, které jste 
zadali v bodě 3. 
 

 

2.5.4 Postup importu zálohovaného certifikátu v Mozilla Firefox 
 
Postup pro import zálohovaného certifikátu je naprosto shodný s postupem instalace 
nového certifikátu popsaného v kap. 2.3.2, od bodu 4. Pouze zadáváte umístění souboru 
se zálohou namísto nově staženého souboru a Vaše heslo, ketré jste si zvolili při exportu 
(2.5.3, bod 4). 

2.6 Ztráta a zablokování certifikátu 
V případě, že dojde ke ztrátě nebo odcizení elektronického certifikátu je Vaší povinností 
postupovat v souladu s Podmínkami k investování. Ztrátu musíte neprodleně nahlásit 
společnosti ČP INVEST. Pracovníci klientského servisu provedou okamžitou blokaci 
Vašeho elektronického certifikátu, aby nemohlo dojít k jeho zneužití – Využijte infolinku 
844 111 121 v pracovní době. 
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3 Používání služby ČP INVEST online plus 

3.1 Přihlášení na Váš majetkový účet 
Pro přihlášení na Váš majetkový účet vedený společností ČP INVEST musíte mít 
nainstalován prohlížeč webových stránek, elektronický certifikát a musíte být připojeni na 
síť internet. 
 
Ve Vašem prohlížeči zadejte adresu „https://efolio.cpinvest.cz“ a potvrďte přechod na 
zadanou stránku. Upozorňujeme na nezbytnost přesného zadání adresy včetně 
specifikace protokolu „https://“. Zadanou adresu doporučujeme uložit do „Oblíbených“ 
pro další snadné použití. 
  

 
Pro přihlášení na Váš majetkový účet musíte zadat heslo, kterým je chráněn Váš 
elektronický certifikát a které jste si sami určili při instalaci elektronického certifikátu na 
Váš počítač. 
  

 
Obrázek 39. přihlašování na majetkový účet 

 
Po zadání správného hesla a jeho potvrzení tlačítkem OK se objeví webová stránka 
zobrazující aktuální stav Vašeho majetkového účtu. Obsah a struktura základní 
obrazovky majetkového účtu je popsána v následující kapitole. 
 

Problém s připojením 
V případě, že se Vám nezdaří připojení na Váš majetkový účet dle výše uvedeného 
postupu, prověřte postupně: 

• funkčnost Vašeho připojení na internet – například zobrazením libovolné jiné 
webové stránky 

• korektní instalaci elektronického certifikátu 
• platnost elektronického certifikátu 
• správnost zadané adresy - https://efolio.cpinvest.cz 
• správnost Vámi zadaného hesla 
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3.2 Struktura a  zobrazení informací o stavu majetkového účtu                 
Menu 
Na horním okraji webové stránky je umístěno rozbalovací menu s jehož pomocí můžete 
ovládat jednotlivé funkce systému. 
 

Přihlášený uživatel 
Pod logem společnosti ČP INVEST je vypsán aktuálně přihlášený uživatel, čemuž 
odpovídá i název majetkového účtu. 
 

Tabulka Přehled investic (obrázek 40.) 
Tabulka Přehled investic zobrazuje aktuální stav Vašich investic ve fondech spravovaných 
společností ČP INVEST. 
Řádky tabulky tvoří jednotlivé fondy a investiční programy do nichž můžete investovat. 
Poslední řádek tabulky je součtový a zobrazuje součty hodnot v některých sloupcích. 
Sloupce tabulky: 

o Produkt – název fondu nebo investičního programu  
o Kliknutím na název investičního programu se zobrazí jeho kompletní struktura, tedy 

fondy z nichž je investiční program složen. 
o Kurz 1PL v Kč – aktuální (poslední stanovený) kurz 1 podílového listu fondu 
o Kliknutím na kurz fondu otevřete nové okno v němž se zobrazí graf vývoje kurzu a 

tabulka s kompletní historií kurzů vybraného fondu. 
o Přejížděním kurzoru myši nad kurzy jednotlivých fondů provádíte výběr fondu pro 

zobrazení posledních 8 kurzů v tabulce Vývoj kurzu. 
o Počet PL v ks – počet Vámi vlastněných podílových listů daného fondu 
o Investiční programy nemají vlastní PL, jejich prostřednictvím vlastníte PL jednotlivých 

fondů. Jejich zobrazení dosáhnete kliknutím na název investičního programu. 
o Hodnota majetku v Kč – aktuální hodnota Vaší investice (majetku) v daném fondu 

nebo investičním programu. 
o Původní hodnota v Kč 
o Zisk v Kč 
o Přípustné akce 

 

Tabulka Vývoj kurzu (obrázek 40.) 
o Přejížděním kurzoru myši nad kurzy jednotlivých fondů v tabulce „Přehled investic“ 

provádíte výběr fondu pro zobrazení posledních 8 kurzů v tabulce Vývoj kurzu. 
 

Sloupce tabulky „Vývoj kurzu“: 
o Datum – ve sloupci se zobrazí posledních 8 dní pro které byl stanoven kurs  
o Kurz 1PL v Kč – zobrazeny kurz 1 podílového listu fondu pro příslušné dny 
o Změna (%) – uvádí procentní změnu hodnoty PL mezi jednotlivými dny  

 

Tabulka Výkonnost rodiny fondů ČP INVEST (obrázek 40.) 
o Tabulka shrnuje zhodnocení jednotlivých fondů v obdobích – 1 měsíc, 
                       3 měsíce, 
                     6 měsíců  
                      a 12 měsíců 
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obrázek 40. tabulka – majetkový účet (přehled investic, vývoj a zhodnocení fondů) 
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3.3 Odkup podílových listů 
Podílové listy (dále jen „PL“), které vlastníte od Vás společnost ČP INVEST kdykoliv 
odkoupí v souladu s Podmínkami k investování. 
Pokud se rozhodnete prodat Vaše podílové listy zpět investiční společnosti můžete využít 
službu ČP INVEST online plus pro zadání pokynu k zpětnému odkupu podílových listů. 
 

 
obr.41. tabulka přehledu investic 

 
 

Postup zadání pokynu k zpětnému odkupu podílových listů: 

1. V tabulce „Přehled investic“ si vyberete příslušný fond/IP jehož podílové listy 
vlastníte a ve sloupci „Přípustné akce“ kliknete na odkaz „Prodej“. (obrázek 41.) 

2. Zobrazí se Vám formulář „Prodej podílů“ (obrázek 42a. nebo 42b.) zobrazující: 
o vybraný podílový fond (program) 
o aktuální počet Vámi vlastněných podílových listů = max. počet PL, které můžete 

odprodat 
o poslední známou hodnotu 1 PL – tzv. kurz 
o celkovou hodnotu Vašeho majetku ve zvoleném fondu k datu stanovení posledního 

známého kurzu  

3. Máte dvě možnosti jak specifikovat odkup podílových listů: 

a) u fondu (obrázek 42a.) 
o zadáte počet podílových listů, které chcete prodat  nebo 
o zadáte finanční částku, kterou chcete prodejem PL získat 

b) u investičního programu (obrázek 42b.) 
o zadáte  finanční částku, kterou chcete prodejem inv. programu získat 

4. Systém v položce „Orientační hodnota prodeje“ zobrazí přibližnou hodnotu Vámi 
zadaného odkupu. Systém ji vypočte s pomocí posledního známého kurzu, který 
se může lišit od kurzu platného k datu zadání pokynu k zpětnému odkupu PL. 
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5. Následně můžete specifikovat způsob a parametry výplaty odkupu 
o výplata je nastavena na Váš bankovní účet pokud je v systému zadán 
o můžete si vybrat mezi výplatou na bankovní účet a šekovou poukázkou 
o při výplatě na bankovní účet musíte specifikovat: číslo bankovního účtu; variabilní a 

specifický symbol 
o při výplatě šekovou poukázkou musíte specifikovat: jméno, příjmení a poštovní 

adresu na kterou má být šeková poukázka doručena 

6. Zadání pokynu k zpětnému odkupu dokončíte stiskem tlačítka „Potvrdit prodej“. 

7. objeví se dotaz „Zda opravdu chcete provést odkup“. Potvrďte tlačítkem „Ano“. 
 

 
Obr. 42a. tabulka pro zadání odkupu u fondu 
 

 
Obr. 42b. tabulka pro zadání odkupu u programu 
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3.4 Výměna podílových listů – přestup mezi fondy/IP 
Společnost ČP INVEST Vám za zvýhodněných podmínek umožňuje libovolně přesouvat 
Vaše investice mezi jednotlivými fondy a investičními programy spravovanými 
společností. Prakticky je přesun investice realizován tzv. výměnou podílových listů 
jednoho fondu za druhý. 
Pokud se rozhodnete přesunout Vaši investici nebo její část do jiného fondu nebo 
investičního programu, můžete využít službu ČP INVEST online plus pro zadání pokynu 
k výměně podílových listů. 
 

Postup zadání pokynu k výměně podílových listů: 

1. V tabulce „Přehled investic“ si vyberete příslušný fond/IP jehož podílové listy 
vlastníte a ve sloupci „Přípustné akce“ kliknete na odkaz „Přestup“. (obrázek 41.) 

2. Zobrazí se Vám formulář „Přestup mezi fondy“ (viz. obrázek 43a. resp. 43b.) 
zobrazující: 

o vybraný podílový fond (program) 
o aktuální počet Vámi vlastněných podílových listů = max. počet PL, s kterými můžete 

přestoupit do jiného fondu/IP 
o poslední známou hodnotu 1 PL – tzv. kurz 
o celkovou hodnotu Vašeho majetku ve fondu k datu stanovení posledního známého 

kurzu  

3. Máte dvě možnosti jak specifikovat přestup podílových listů: 

a) u fondu (obrázek 43a.) 
o zadáte počet podílových listů, s kterými chcete přestoupit  nebo 
o zadáte finanční částku, se kterou chcete přestoupit do jiného fondu/IP 

 

 
obr 43a. tabulka přestupu z  fondu 
 

 

 

 

 



 37

 

 

b) u programu (obrázek 43b.) 
o zadáte finanční částku, se kterou chcete přestoupit do jiného fondu/IP 
 

 
Obr. 43b. tabulka pro zadání přestupu z programu 
 
 

4. Systém v položce „Orientační hodnota prodeje“ zobrazí přibližnou hodnotu Vámi 
zadaného přestupu. Systém ji vypočte s pomocí posledního známého kurzu, který 
se může lišit od kurzu platného k datu zadání odkupu. 

5. Následně vyberete cílový fond/IP do nějž chcete přestoupit. 

6. Zadání pokynu k přestupu dokončíte stiskem tlačítka „Potvrdit přestup“. 

7. Následně se objeví obrazovka s dotazem, zda opravdu chcete uskutečnit tento 
přestup s tlačítky „ANO“ a „NE“. V případě, že přestup chcete dokončit klikněte na 
tlačítko „ANO“. 
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3.5 Práce s pravidelnými odkupy/přestupy 
Společnost ČP INVEST Vám za zvýhodněných podmínek umožňuje nastavit pravidelné 
odkupy/přestupy, které se Vám budou provádět ve zvolené periodě – měsíčně, 
čtvrtletně, pololetně, ročně. Můžete si tak nastavit platby např. na stavební spoření. 
Samozřejmě si můžete pravidelný odkup/přestup i zrušit či změnit jeho nastavení. Odkup 
musí být minimálně ve výši 100,- Kč (přestup ve výši 500,-Kč) v souladu s Podmínkami 
k investování. Nižší odkupy/přestupy budou automaticky rušeny. 

Postup zadání pokynu k nastavení pravidelného odkupu/přestupu 
podílových listů: 

1. Na obrazovce „Majetkový účet“ si vyberete část „Pravidelné odkupy/přestupy“ a 
kliknete tlačítko „Nový“  (viz. obrázek 44.) 

 

                   obr 44. Majetkový účet 

2. Zobrazí se Vám formulář „Nastavení pravidelných odkupů/přestupů“ (viz. obrázek 
45.) zobrazující: 

o Termín zahájení a termín ukončení 
o Položku pro výběr typu transakce (pravidelný odkup resp. pravidelný přestup) 
o položku pro vyběr podílový fond (v případě přestupu zdrojového fondu) 
o položku pro zadání částky 
o položky pro zadání bankovního účtu, variabilního a specifického symbolu (odkup) 
o položku pro zadání cílového fondu (pravidelný přestup) 
o položku pro zadání periody-intervalu provádění pravidelného odkupu/přestupu 
 

  
obr 45. Nastavení pravidelných odkupů/přestupů 
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3. Vyplňte příslušná pole (pokud je použit výraz odkup je chápána i varianta přestup):   
o Zadejte termín zahájení – datum, kdy bude proveden pravidelný odkup poprvé 
o Zadejte termín ukončení – datum, kdy bude pravidelný odkup proveden naposledy, 

pokud nezadáte, bude se odkup provádět dokud v nastaveném produktu budou 
podílové listy 

o Vyberte produkt (fond, program), ze kterého chcete odkupy/přestupy provádět 
o Zadejte částku (minimálně 500,- Kč v souladu s Podmínkami k investování a statuty 

– nižší odkupy budou automaticky rušeny) 
o Zadejte číslo bankovního účtu ve tvaru „123456789/1234“ 
o Zadejte si variabilní a specifický symbol platby 
o Zadejte cílový fond (pravidelný přestup) do kterého chcete přestoupit 
o Vyberte periodu,  ve které se má pravidelný odkup/přestup  provádět  

(měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) 

4. na závěr klikněte na tlačítko „Potvrdit změny“, nastavení se uloží a zobrazí se na 
obrazovce „Majetkový účet“ v  části „Pravidelné odkupy/přestupy“ 

 

Postup zadání pokynu k zrušení pravidelného odkupu/přestupu 
podílových listů: 

1. Na obrazovce „Majetkový účet“ si vyberete část „Pravidelné odkupy/přestupy“, 
zde naleznete pravidelný odkup/přestup, který chcete zrušit  (viz. obrázek 46.) 

 
obr 46. Nastavení pravidelných odkupů 

2. Ve sloupci „Přípustné akce“ pak u vybraného pravidelného odkupu/přestupu, který 
chcete zrušit kliknete na odkaz „Zrušit“. Objeví se dotaz, zda opravdu chcete 
odkup zrušit. (viz. obrázek 47.)  

 

obr 47. Zrušení pravidelných odkupů 

3. Nyní stačí potvrdit kliknutím na tlačítko „ANO“ a odkup/přestup je zrušen. 
Následně můžete zkontrolovat na obrazovce „Majetkový účet“, že v části 
„Pravidelné odkupy/přestupy“ tento odkup/přestup již není 
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Postup zadání pokynu ke změně pravidelného odkupu/přestupu 
podílových listů: 

1. Na obrazovce „Majetkový účet“ si vyberete část „Pravidelné odkupy/přestupy“, 
zde naleznete pravidelný odkup/přestup, který chcete změnit  (viz. obrázek 48.) 

 
     obr 48. Nastavení pravidelných odkupů 

 

2. Ve sloupci „Přípustné akce“ pak u vybraného pravidelného odkupu/přestupu, který 
chcete změnit kliknete na odkaz „oprava“. Objeví se tabulka pravidelného 
odkupu/přestupu s původními údaji a nyní můžete editovat – obdobně jako u 
prvotního nastavení pravidelného odkupu/přestupu. (viz. obrázek 49.)  

 
 

 
   obr 49. Nastavení pravidelných odkupů-editace 

3. Vyplňte příslušná pole – viz. Postup při nastavení pravidelných odkupů/přestupů:   

4. na závěr klikněte na tlačítko „Potvrdit změny“, nastavení se uloží a zobrazí se na 
obrazovce „Majetkový účet“ v  části „Pravidelné odkupy/přestupy“ 

 
Upozornění: může se stát, že nepůjde uložit změna nastavení datumů z důvodu 

algoritmu zpracování (může se stát při opravě pravidelných odkupů, které 
se již v minulosti prováděly), pak velmi jednoduše nejprve zrušte 
pravidelný odkup a zadejte jako úplně nový.  
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3.6 Nastavení individuálního investičního programu 
Jako klient společnosti ČP INVEST si můžete přesně dle Vašich představ sestavit vlastní 
„individuální“ investiční program (dále IIP). IIP je složen z libovolného počtu fondů 
spravovaných společností ČP INVEST. Služba ČP INVEST online plus Vám umožňuje 
kdykoliv změnit aktuální nastavení Vašeho individuální investičního programu. 
 

 
obr 50. Přehled investic 

Postup nastavení individuálního investičního programu 

1. V tabulce „Přehled investic“ na řádku individuálního investičního programu 
klikněte ve sloupci „Přípustné akce“ na odkaz „Nastavení IIP“. (viz. obrázek 50.) 

2. Zobrazí se Vám formulář „Nastavení IIP“ (viz. obrázek 51.) zobrazující jednotlivé 
fondy zařazené do IIP a jejich procentuální zastoupení v IIP. Každá položka má 
rolovací menu pro nastavení fondu. 

3. Můžete libovolně změnit skladbu fondů a jejich procentuální zastoupení v IIP. Pro 
korektní nastavení IIP musí platit, že součet zastoupení vybraných fondů 
se rovná 100%. Pokud nesplníte tuto podmínku systém Vám neumožní uložit 
nastavení IIP. 

4. Kdykoli můžete zrušit provedené změny a vrátit se k původnímu nastavení IIP 
stiskem tlačítka „Zpět“. 

5. Kdykoli můžete vynulovat nastavení IIP stiskem tlačítka „Vynulovat nastavení“. 

6. Nastavení IIP dokončíte stiskem tlačítka „Potvrdit nastavení“. 

 
obr 51. Nastavení individuální investičního programu 
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3.7 Nastavení kontaktních údajů a informačních služeb 
Aby s Vámi mohla společnost ČP INVEST rychle a efektivně komunikovat udržuje v 
systému Vaše kontaktní údaje a nastavení informačních služeb, které jste uvedli ve Vaší 
smlouvě. 
Služba ČP INVEST online plus Vám umožňuje kdykoli změnit kontaktní údaje, včetně 
nastavení informačních služeb. 
 
Tabulka „Kontakty a informační služby“ zobrazuje aktuální nastavení korespondenční 
adresy, emailové adresy, mobilního telefonu,  bankovního účtu a aktuálního nastavení 
informačních služeb. (obrázek 52.) 
 
 

 
obr 52. kontakty a informační služby 
 

Postup nastavení kontaktních údajů 

1. V tabulce „Kontakty a informační služby“ klikněte ve sloupci „Přípustné akce“ na 
odkaz „Změna“. (viz. obrázek 52) 

2. Zobrazí se Vám formulář „Změna v nastavení kontaktů a informačních služeb“ 
(viz. obrázek 53.) zobrazující jednotlivé kontaktní údaje. 

3. V zobrazeném formuláři můžete jednoduše provést Vámi požadované změny 
kontaktních údajů. 

4. Kdykoli můžete zrušit provedené změny a vrátit se k předchozímu nastavení 
stiskem tlačítka „Zpět“. 

5. Provedené změny v nastavení kontaktních údajů dokončíte stiskem tlačítka „Uložit 
změny“. 

 

Postup nastavení informačních služeb 

1. V tabulce „Kontakty a informační služby“ na řádku „Zasílání výpisů“ klikněte ve 
sloupci „Přípustné akce“ na odkaz „Změna“. (viz. obrázek 52.) 

2. Zobrazí se Vám formulář „Změna v nastavení kontaktů a informačních služeb“ 
(viz. obrázek 53.) zobrazující ve spodní části aktuální nastavení informačních 
služeb. 
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3. V zobrazeném formuláři můžete jednoduše změnit nastavení informačních služeb. 
Informačními službami je označováno zasílání výpisů o stavu Vašeho majetkového 
účtu. Výpisy mohou být zasílány třemi způsoby: písemně, emailem a SMS 
zprávou. Jednotlivé způsoby komunikace můžete libovolně kombinovat. Podstatné 
pro zasílání výpisů je i nastavení časového intervalu ve kterém je výpis zasílán. U 
emailového výpisu navíc máte možnost nastavit textový nebo HTML formát zprávy 
(na freemailové adresy doporučujeme textový formát). 

4. V případě změny jednoduše provedete označením jiného požadavku (např. změnu 
z měsíční na kvartální periodu provedete tak, že levým tlačítkem myši označíte 
kvartální periodu – dojde ke změně).  V případě, že uvedenou službu 
nechcete je nutné provést stisk tlačítka „Ctrl“ a kursoru (levého tlačítka 
na myši). 

5. Kdykoli můžete zrušit provedené změny a vrátit se k původnímu nastavení 
stiskem tlačítka „Zpět“. 

6. Změny v nastavení kontaktních údajů dokončíte stiskem tlačítka „Uložit změny“. 
 
 

 

 
obr. 53 Tabulka pro nastavení a změnu kontaktů a služeb 
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3.8  Pravidelné investování 
Společnost ČP INVEST umožňuje podílníkům pravidelně investovat na základě dílčích 
smluv o pravidelném investování, o jejichž uzavření lze požádat na majetkovém účtu vč. 
nastavení parametrů pravidelného investování. Po potvrzení ze strany společnosti se 
objeví příznak aktivní a lze začít s pravidelným investováním. 
 

Postup nastavení smlouvy o pravidelném investování 

1. V tabulce „Programy pravidelného investování“ využijte odkaz „Nová žádost“. 
Objeví se Vám tabulka pro vyplnění (viz. obrázek 54.). Zde jednoduše nastavíte 
produkt (fond či program.....viz. obrázek 54a.), výši pravidelné měsíční investice 
a dobu, po kterou chcete takto investovat.  

  

 
obr. 54 Tabulka pro nastavení pravidelného investování  
obr.54a Nastavení produktu 
 

2. V případě, že jste se rozhodli pro individuální investiční program, pak se Vám 
objeví i pole pro nastavení rozložení IIP (viz. obrázek č.55). 

 
     obr. 55 Tabulka pro nastavení parametrů IIP 
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3. Následně potvrdíte tlačítkem „Pokračovat“. Objeví se Vám potvrzující stránka, na 

které si ještě jednou před odesláním můžete nastavení zkontrolovat (viz. obr.56). 
Nyní již jen potvrdíte tlačítkem ANO.  

 

       
      obr. 56 Potvrzující stránka 
 

4. V případě, že Vám společnost smlouvu o pravidelném investování potvrdí, pak se 
Vám na majetkovém účtu (obr.57) zobrazí parametry jednotlivých nastavených 
programů pravidelného investování – tabulka „Programy pravidelného 
investování“. Zde můžete vidět aktuální stav programů (aktivní, dosud 
nechváleno, zamítnuto). Pokud je příznak dosud neschváleno, pak můžete 
dotyčnou žádost zrušit (viz. obr.57). V tabulce vidíte Zvolený produkt, výši 
měsíční investice, počet let, aktuální cílová částka vč. uhrazené části. Dále zde 
vidíte původní cílovou částku a jí stanovený vstupní poplatek vč. jeho uhrazené 
velikosti a hlavně pak číslo smlouvy (variabilní symbol platby) pro pravidelné 
investování.        

 
obr. 57 Tabulka Programy pravidelného investování 

 
5. V tabulce „Přehled programů pravidelného investování“ pak vidíte aktuální stav 

zainvestovaných prostředků (obr.58). Povolené akce (prodej, přestup) jsou 
vysvětleny v kapitolách 3.3 resp. 3.4. 

 

 
obr. 58 Tabulka Přehled programů pravidelného investování 

 



 46

 

3.9  PARTNER Invest 
Společnost ČP INVEST umožňuje podílníkům pravidelně investovat na základě dílčích 
smluv o pravidelném investování, o jejichž uzavření lze požádat na majetkovém účtu vč. 
nastavení parametrů pravidelného investování. Po potvrzení ze strany společnosti se 
objeví příznak aktivní a lze začít s pravidelným investováním. 
 

Postup nastavení PARTNER Investu 

1. V tabulce „PARTNER Invest“ využijte odkaz „Žádost o založení produktu“. Objeví 
se Vám tabulka pro vyplnění (viz. obrázek 59.). Zde jednoduše nastavíte 
parametry produktu- část vlastní produkt, část pravidelné investování do 
PARTNERa a část Renta.  

   

 
 

 

 
obr. 59 Tabulka pro nastavení produktu PARTNER Invest  
 
Klient v položce „Požadovaná doba spoření“ vybere pomocí roletky požadovanou dobu trvání 
produktu,  v položce „varianta“ pomocí roletky vybere, zda jde o standardní či individuální nastavení. 
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V případě, že jde o standardní nastavení, lze snížit riziko počáteční fáze pomocí výběru příslušného 
typu investičního programu. Takto nastavená fáze (typ investičního programu) pak trvá až do 
skončení této fáze dle standardního nastavení obr. 60 a 60a) 
 

 
obr. 60 Tabulka-snížení rizika nastavením počátečního IP s nižším rizikem 
 
 

 
obr. 60 a) Tabulka-časový průběh Partnera po nastavení nižího rizika 
 
Po zadání těchto parametrů se zobrazí časový průběh nastaveného Partnera (na obr. je vidět, že 
parametry Dynamického IP se protáhly i na období, kde standardně je Akciový IP). 
 
V případě, že klient požaduje individuální nastavení, pak místo „standardní“ nastaví „individuální“ 
v položce „varianta“, zobrazí se následující tabulka-obr.61: 
 

 
obr. 61 Tabulka-nastavení individuálního průběhu Partnera 
 
V tabulce je zobrazena drobná nápověda. Objeví se pole s jednotlivými Fázemi a zobrazením typů 
investičních programů v těchto fázích. Klient zaškrtne vybrané fáze a u každé z nich pak pomocí 
roletky nastaví požadovanou dílku trvání. 
 
Př: 
Na obr. výše je zadána celková doba trvání 30 let, nastaven individuální průběh, vybrány akciový IP 
s dobou trvání 15 let, vyvážený IP s dobou trvání 10 let a konzervativní IP s dobou trvání 5 let. 
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Dále se při založení PARTNERa může zároveň nastavit „pravidelné investování“ a „renta“, ale není to 
povinné, obojí lze nastavit dodatečně kdykoli. Jejich nastavení probereme v samostatných kapitolách 
v rámci změn nastavení produktu. 
 
 
Pokud je vše v pořádku, pak klient potvrdí zadání pomocí tlačítka „Založit“, 

 
 
Na majetkovém účtu se následně zobrazí v části PARTNER Invest přehledový řádek se stavem, který 
bude nejprve „vytvořena žádost“ (obr.62) 
 

 
obr. 62 přehled PARTNER Invest po vytvoření žádosti o založení 
 
Po schválení ze strany ČP INVESTu bude klientovi zasláno poštou oznámení o založení produktu 
s přehledem nastavení a na majetkovém účtu se zobrazí stav „schváleno, probíhá“ (obr.63). Nyní je 
produkt založen a klient může investovat. Písemné potvrzení je na obr.63a) 
 

 
obr. 63 přehled PARTNER Invest po schválení ze strany ČP INVEST 
 
 

 
obr. 63a) písemné potvrzení ze strany ČP INVESTu zasílané klientovi 
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Změna produktu PARTNER Invest - založení pravidelného investování, 
navýšení cílové částky, nastavení renty 
 
Klient si vybere tlačítko „opravit“ (viz. obr.63) u svého produktu. Nastavení produktu se zobrazí šedivé 
bez možnosti zásahu (vidí tedy jeho přehled) a dále se zobrazí pole pro nastavení změn. 
 
Vybere tedy příznak pro změnu produktu PARTNER Invest a obsluze se objeví tato obrazovka 
(obr.64), která představuje situaci, kdy klient nenastavil pravidelné investování nebo rentu již při 
založení produktu. Obsluha může zadat více požadavků naráz (pravidelné investování a rentu). 
 

 

 
obr. 64) obrazovka pro zadání změn 
 
 
 
Změna produktu PARTNER Invest - založení pravidelného investování 
 
Klient nastaví příznak u položky „Zaevidovat žádost o prav. Investování“  

 

 
obr. 65) obrazovka pro založení pravidelného investování 
 
 
Automaticky se přednastaví datum, klient může přímo vepsat cílovou částku do pole „Cílová částka“ 
nebo využít pole pro pomocný výpočet, kde zadá výši měsíční částky a počet měsíců. Po použití 
tlačítka „Použít“ se dopočte cílová částka“. Následně uloží tlačítkem „uložit změny“. 
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Po uložení uvidí klient v přehledu, že byla vytvořena žádost o pravidelné investování a s jakými 
parametry. Nyní se čeká na schválení ze strany ČPI. 
 

 
 
Po schválení pravidelného investování se v přehledu zobrazí „schváleno“ vč. výše vstupního poplatku.  

 
 
Klient obdrží poštou písemné potvrzení o založení pravidelného investování s vyčísleným vstupním 
poplatkem – obrázek č.66. 

 
obr. 66) písemné potvrzení ze strany ČP INVESTu zasílané klientovi 
 
 
 
Změna produktu PARTNER Invest – navýšení cílové částky u pravidelného investování 
 
Klientovi se objeví tabulka (obr.67), kde je patrný aktuální stav pravidelného investování – schváleno a 
dosavadní cílová částka u pravidelného investování.  

 
obr. 67) obrazovka pro navýšení pravidelného investování  
 
Klient nastaví příznak u položky „Žádost o zvýšení cílové částky“, automaticky se doplní aktuální 
datum. Obsluha buď doplní novou cílovou částku nebo opět využije pole pro pomocný výpočet. 
V tabulce se doplní rozdíl cílových částek a poplatek za zvýšení. 
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obr. 67a) obrazovka pro navýšení pravidelného investování po zadání 
 
Následně uloží tlačítkem „Potvrdit změny“. 

 
 
Po uložení uvidí klient v přehledu, že byla vytvořena žádost o navýšení cílové částky a aktuální stav 
pravidelného investování. Nyní se čeká na schválení ze strany ČPI. 

 
 
Po schválení navýšení pravidelného investování se v přehledu zobrazí „schváleno“ a nové parametry.  

 
 
ČP INVEST následně klientovi zašle potvrzení o navýšení cílové částky u pravidelného investování. 
 

 
obr. 68) písemné potvrzení ze strany ČP INVESTu zasílané klientovi 
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Změna produktu PARTNER Invest – nastavení renty 
 

 
obr. 69) obrazovka pro nastavení výplaty renty 
 
Klient pomocí roletky může zvolit z těchto zobrazených možností: 

 
obr. 69a) obrazovka pro nastavení výplaty renty 
 

1) nenastaveno-nevyplácet 
znamená, že klient nechce nastavit způsob renty v daném okamžiku a v případě ukončení 
produktu toto nastavení znamená, že investice zůstane v rozložení dle fáze při ukončení a bude 
se dále zhodnocovat. 
 
2) přestup do produktu 
znamená, že klient při ukončení produktu chce přestoupit do jiného produktu. Klient vyplní níže 
zobrazenou tabulku. 

 
 
Cílový produkt vyplní volbou z roletky 

 
 
 
3) jednorázová výplata 
znamená, že klient při ukončení produktu chce provést jednorázový odkup celé finanční částky. 
Klient vyplní níže zobrazenou tabulku. Číslo účtu se zadává s lomítkem (za lomítkem je kod 
banky) 

 
obr. Obrazovka pro zadání jednorázové výplaty při ukončení Partnera 
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4) renta – konstantní měsíční částka 
znamená, že klient při ukončení produktu chce provádět pravidelnou měsíční rentu (odkup 
podílových listů)  v konstantní výši až do vyčerpání částky čili po neznámý počet měsíců. 
Klient vyplní tuto tabulku: 

 
obr. Obrazovka pro zadání konstantní měsíční renty při ukončení Partnera 
 
 
5) renta – proměnná měsíční částka, pevný počet měsíců 
znamená, že klient při ukončení produktu chce provádět pravidelnou měsíční rentu (odkup 
podílových listů)  v proměnné výši po předem stanovený počet měsíců až do vyčerpání částky. 
Klient vyplní tuto tabulku: 

 
obr. Obrazovka pro zadání proměnné měsíční renty se známým počtem měsíců při ukončení Partnera 
 

Následně klient  uloží tlačítkem „Potvrdit změny“. 

 
 

Následně klient na majetkovém účtu vidí vybraný nastavený způsob výplaty. 
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Ukončení produktu PARTNER Invest 
 
Klient vybere z přípustných akcí příkaz „předčasně ukončit“, zobrazí se tato tabulka s upozorněním: 

 
obr. 70) obrazovka pro ukončení Partnera 
 
Klient provede kontrolu, případně si nastaví část Renta, nastaví datum ukončení a potvrdí tlačítkem 
„Ukončit“. Následně je do systému uloženo ukončení i způsob nastavení výplaty renty. 
 
Na majetkovém účtu pak klient u Partnera vidí stav „probíhá výplata peněz“ 

  
 
Klient pak může v průběhu výplaty renty, provést změnu jejího nastavení pomocí tlačítka „Opravit“, 
kdy se mu zobrazí příslušná tabulka. 
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4 Bezpečnostní politika 

4.1 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: 

1. 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. 

2. 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. 

 

4.2  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 sním zablokuje přístup ke službě ČP INVEST online plus.  
 
 
Nepoužívejte jednoduché heslo  
 
K maximálnímu zabezpečení přístupu ke svému PC, je třeba volit obtížně uhádnutelná 
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.  

 
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! 
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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. 
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5 Technické požadavky 

5.1 Softwarová platforma 
o MS Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 nebo XP 
o Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší nebo Mozilla Firefox 1.5 a vyšší. 

5.2 Hardwarová konfigurace 
o doporučenou konfigurací je procesor Pentium III nebo Celeron 800 MHz a rychlejší, 

256 MB RAM 
o minimální konfigurace je procesor Pentium 200 MHz, 128 MB RAM 


