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Ve spolupráci s 



Co je HTTPS? 

• Protokol umožňující zabezpečenou komunikaci 

• Využívá HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 
spolu s SSL nebo TLS 

• Zajišťuje 

• Autentizaci 

• Důvěrnost přenášených dat 

• Integritu 



Motivace aneb proč? 

• Autentizace 

• Návštěvník si může být jistý, že „na druhé 
straně“ je oprávněný server. 

• Certifikát je vydáván na základě ověření 
vztahu k dané doméně (více později) 

 

 



Motivace aneb proč? 

• Důvěrnost přenášených dat 

• „Po cestě“ (např. Váš poskytovatel připojení, 
správce wifi sítě v kavárně, …) nikdo nevidí, co 
si prohlížíte. 

• Nemožnost odposlechu citlivých dat (hesla, 
telefonní čísla, adresy, platební karty, …) – 
důležité pro e-shopy, rezervační systémy, … 

• … ale i cookies (u méně bezpečných webů, kde 
se např. nekontroluje IP, se tak lze přihlásit pod 
cizí účet) 

 



Motivace aneb proč? 

• Integrita 

• Obsah webu není po cestě upraven nebo 
pozměněn. 

• Např. některé veřejné wi-fi sítě (letiště, hotely) 
mají tendenci vkládat do webů svojí vlastní 
reklamu.  

 



Motivace aneb proč? 

• Vyhledávače 

• Výhoda pro SEO, plusové body za HTTPS. 

• Již nehrozí problémy s propadem 
návštěvnosti jako dříve. 

• Vyšší důvěryhodnost pro uživatele 

• Pokud máte dva srovnatelné e-shopy a 
jeden dbá na bezpečnost (HTTPS), který si 
vyberete? 

• HTTP/2  



Motivace aneb proč? 

• Prohlížeče 

• Google Chrome zobrazuje varování u 
webů, které nepoužívají HTTPS 



Motivace aneb proč? 

• V aktuální verzi Chrome se zobrazuje varování 
v adresním řádku, pokud je detekováno, že na 
stránce se zadávají údaje a není HTTPS 

 



Jak to funguje? 

 



Co potřebujete? 

• 1) Podporu na straně serveru* 

• 2) Platný certifikát od certifikační autority, která 
je důvěryhodná napříč OS/prohlížeči 

• 3) Podporu na straně návštěvníka* 

 

• V dnešní době sice není problém, TLS/SSL 
podporují skoro všichni, ale… 

• Obě strany potřebují stejnou šifrovací sadu, 
starší už nebývají bezpečné 

• V dnešní době také SNI 

• … což už občas problém bývá 

 



Úrovně validace 

• DV – Domain Validated 

• OV – Organization Validated 

• EV – Extended Validation 



Úrovně validace: DV 

• DV – Domain Validated 

• Základní typ certifikátu 

• Ověřuje se, že žadatel má nějaký vztah k 
doméně, pro kterou žádá o vystavení 
certifikátu 

• Např. odkliknutím odkazu na mail z 
WHOIS, nastavením speciálního DNS 
záznamu, umístěním speciálního souboru 
do webrootu 

 



Úrovně validace: DV 

• DV – Domain Validated 

• Výhody: velmi rychlé vydání (sekundy až 
minuty), nízká cena (stovky Kč ročně), 
nebo zdarma (Let’s Encrypt, viz. dále) 

• Nevýhody: neověřuje se subjekt, kterému 
je certifikát vystaven (např. fyzická 
existence firmy) – v detailech certifikátu 
tedy není uveden název subjektu žadatele 

 



Úrovně validace: OV 

• OV – Organization Validated 

• Ověřuje se existence subjektu žadatele (např. 
zápis ve veřejném rejstříku), obvykle je 
ověřován i zápis v telefonním seznamu a je 
uskutečněn telefonní hovor za účelem 
autorizace 

• Jméno subjektu je uvedeno v detailu 
certifikátu 

• Nevýhody: vydání trvá déle, nejasný přínos 
(uživatel musí rozkliknout detail certifikátu) 

 



Úrovně validace: DV 

• EV – Extended Validation a.k.a. „zelený pruh“ 

 



Úrovně validace: EV 

• EV – Extended Validation 

• Rozšířená validace, ověřuje se fyzická i právní 
existence subjektu, který o certifikát žádá 

• Obvykle je součástí podpis smlouvy s CA, 
telefonický rozhovor, dokládání výpisu z 
rejstříku, kopie pasu/OP statutárního orgánu 

• Lze vystavit jen pro právnické osoby 

• Nevýhoda: cena (od 3000 Kč + DPH / rok) 

• Výhoda: vyšší důvěryhodnost, profesionalita 



Úrovně validace: EV 

• EV – Extended Validation 

 

 

 

 

 

 

 
• https://www.digicert.com/news/EV_whitepaper_8.22.13.pdf 



Výběr vhodného typu 

• Jaký typ certifikátu chci? 

• Všechny aktuálně nabízené certifikáty 
poskytují stejnou úroveň šifrování. 

• EV mají navíc povinnou podporu OCSP 
(Online Certificate Status Protocol) 



Výběr vhodného typu 

• Jaký typ certifikátu chci? 

• Pro 99 % použití stačí základní DV. 

• Velký projekt, který se potřebuje odlišit a  
vzbudit větší důvěru návštěvníků => EV 

• Pro koho je OV, těžko říct… 



Dělení podle CN 

• Single 

• Zabezpečí www.domena.cz + domena.cz* 

• Multiple names 

• www.domena.cz + sub.domena.cz + 
www.druhadomena.cz 

• Wildcard 

• *.domena.cz 

http://www.domena.cz/
http://www.domena.cz/
http://www.domena.cz/
http://www.domena.cz/
http://www.druhadomena.cz/
http://www.druhadomena.cz/


Certifikační autority 

• A koho vlastně vybrat? 

• Je spíše otázka důvěry, viz. aktuální: 

 

 

 
 

 

• Effective immediately, Chrome plans to stop recognizing 
the extended validation status of all certificates issued by 
Symantec-owned certificate authorities. More gradually, 
Google plans to update Chrome to effectively nullify all 
currently valid certificates issued by Symantec-owned CAs. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Validation_Certificate


Certifikační autority 

• Let’s Encrypt 

• Základní DV certifikáty zdarma (není ale 
jediná, např. StartSSL) 

• Vydání i obnova plně automatizovaná, široká 
nabídka open-source klientů 

• Platnost 90 dní  .. nehodí se pro servery, 
kde je nutné certifikát měnit ručně 

• Nepodporuje wildcard *.domena.cz, ale až 
100 domén (SAN) v 1 certifikátu 



Technicky – jak na to 

• 1) Na serveru se vygeneruje privátní klíč a 
následně žádost o vydání certifikátu (CSR), kde 
se uvedou detaily (např. doména). CSR je 
podepsaná privátním klíčem. 

• 2) Zvolené certifikační autoritě se předá CSR 
(privátní klíč zůstává jen na serveru) 

• 3) CA po validaci vydá a zašle platný certifikát. 
Je použitelný jen v kombinaci s privátním klíčem, 
kterým byla podepsána CSR. 



Technicky – jak na to 

• 4) Ověřit, že máme vše dobře nastavené 

• Qualys SSL test: https://www.ssllabs.com/ssltest/ 



Máme HTTPS, co pak? 

• Prohlédnout linkování zdrojů (CSS, JS, …) – na 
https webu nelze načítat nezabezpečené zdroje 

• Opravit odkazy v PPC kampaních, pro e-shopy v 
porovnávačích (heuréka, zboží, favi apod.) 

• Pokud možno, opravit také kvalitní zpětné 
odkazy 

 



Děkuji za pozornost! 

Prostor pro Vaše dotazy… 

 

 


