
1  

 

 

 

 

 

Návod na aktivaci účtu SÚKL 

a vygenerování certifikátu pro přístup 

do centrálního úložiště receptů 
© Copyright Cyrmex s.r.o., Ing. Filip Debef 2017 

V2.6 / 6.11.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivace účtů a stažení certifikátu 

ze stránek SÚKL pro účely eReceptu 



2  

Pokud se Vám podařilo zaregistrovat se na stránkách SÚKL, dostanete během několika týdnů zpět doporučený 

dopis s tímto obsahem: 

 
Obr. 1 

Údaje, které jste dostali, se dělí do dvou kategorií a vychází z předpokladu, že lékař - osoba - je jeden subjekt a 

 provozovatel zdravotnického zařízení je druhý subjekt (ať už se jedná o firmu lékaře, i když je jen samostatné 

IČ, nebo ať je to s.r.o. které má několik ordinací s několika lékaři, příp. o lékárnu s více magistry.) 

První údaje a  jsou tak údaje člověka - zdravotnického pracovníka. 

Druhé údaje a jsou údaje zdravotnického zařízení, tedy firmy, pod kterou výše uvedená osoba pracuje. 

Obě kategorie mají 2 přihlašovací údaje: 

1. do portálu identity.sukl.cz - slouží ke správě přístupů a změně hesla 

2. k přístupu na portál pristupy.sukl.cz - slouží ke generování certifikátu 

3. do samotného centrálního úložiště receptů - slouží vašemu ambulantnímu softwaru k ověření pro 

komunikaci s centrálním úložištěm receptů. 

Máte tedy celkem 4 přihlašovací údaje. Centrální úložiště receptů vyžaduje pro svůj přístup dvojí ověření. 

Prvním je ověření zdravotnického zařízení, druhým je pak ověření samotné osoby. 

Pozor, údaje, které jste dostali ze SÚKLu, ještě nejsou aktivní, pro jejich aktivaci je třeba 

změnit heslo, ukážeme si níže. 

 

Aktivace údajů pro ověření osoby 
Pro aktivací údajů pro ověření osoby je třeba se přihlásit na stránkách 

 

http://identity.sukl.cz 

http://identity.sukl.cz/
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Obr. 2 

 
Pro přístup k aktivaci údajů o osobě lékaře (tedy ne o zdravotnickém zařízení) je třeba napoprvé použít 

přihlašovací jméno a heslo označené  Údaje osoby pro přístup na portál, obr. 1) 

Ihned po prvním přihlášení si musíte heslo změnit. Určitě si ho dobře zapište. 
 

Po přihlášení se dostanete na stránku se základním přehledem o osobě, zdravotnickém pracovníkovi, který může 

přistupovat k úložišti receptů. 

V horní části vždy vidíte, zda-li pracujete jako osoba (zdravotnický pracovník) nebo jako pracoviště (firma, IČ): 

Obr. 3 

 
nebo 

 

Obr. 4 

 
Podle tohoto záhlaví si vždy můžete ověřit, jestli jste na stejné obrazovce jako tento návod. 
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Obr. 5 

 
V horní části jsou vaše údaje, ve spodní části máte na výběr  PORTAL a  LEKARI. 

Protože heslo na PORTAL už jsme změnili při prvním přihlášení, je tento účet aktivovaný. Můžete se o tom 

přesvědčit vybráním  PORTAL a kliknutím na správa účtu: 

 
Obr. 6 

 

V obou případech můžete změnit heslo. Pokud kliknete na  LEKARI, objeví se tlačítko Aplikační sw - vůbec si 

ho nevšímejte ;) 

Kliknutím na tlačítko  (obr. 5) Pracoviště osoby můžete zobrazit ambulance, do kterých je tento pracovník 

zaregistrován a ze kterých tedy bude moct přistupovat do centrálního úložiště receptů. 
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Protože heslo pro přístup k centrálnímu úložišti pro lékaře jsme ještě nezměnili, vrátíme se zpět na stránku 

Osoba (tlačítkem Zavřít se z obr. 6 dostanete zpět na obr. 5), kde vyberte ve spodní části LEKARI a klikněte na 

Správa účtu. (Obr. 5 značka ) 

 

Obr. 7 

Zde vidíme, že účet ještě není aktivovaný. K jeho aktivaci stačí v pravé části změnit heslo. Heslo si změňte, tím 

dojde k aktivaci účtu. 

 

Shrnutí první části - přístup osoby 

Nyní tedy máte aktivovaný jak přístup na portál, ve kterém jsme nyní pracovali, tak jako zdravotnický pracovník 

(osoba, zaměstnanec) přístup do centrálního úložiště. 

Pro přístup na portál máte uživatelské jméno ve formátu přibližně 00000012345 a heslo, které jste zadávali. 

Pro přístup do centrálního úložiště vám pak bude sloužit LDAP UID, to je ten dlouhý kód, který vidíte u značky  

na dopisu ze SÚKLu (viz obr. 1). 



6  

Aktivace údajů zdravotnického zařízení a vytvoření 

certifikátu 

Nyní se na portál http://identity.sukl.cz přihlásíme druhými údaji (jméno a heslo z dopisu ze SÚKLu, obr 1.) 

Dostaneme se na přehled zdravotnického zařízení, nahoře vidíme, že jsme přihlášeni jako Pracoviště. 

 

 
Zde je třeba udělat 3 věci: 

Obr. 8 

 Změnit heslo pro přístup ńa portál a tím ho aktivovat. 

 Ověřit osoby (lékaře) přiřazené tomuto pracovišti (není nutné) 

http://identity.sukl.cz/
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Změna heslo pro přístup zdravotnického zařízení k portálu 

Nyní už to znáte: stačí na úvodní obrazovce pracoviště (obr. 8) přihlášení vybrat  PORTAL a Správa účtu. 

Dostanete se na obrazovku změny účtu, kde si změníte heslo. (Používáte heslo pro přihlášení zdravotnického 

zařízení na portál tedy heslo číslo  z obr. 1). 

 
 

Vygenerování certifikátu na portálu  

http://pristupy.sukl.cz 
Otevřete stránku http://pristupy.sukl.cz. Vpravo nahoře vyberte Portál externích identit: 

Obr. 9 

 

Obr. 10 

 
Na obr 10. ze seznamu vyberte  Portál a vyplňte  přihlašovací jméno pracoviště  z obr. 1 a  heslo, které 

jste měnili v předchozím postupu. 

http://pristupy.sukl.cz/
http://pristupy.sukl.cz/
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Na další obrazovce obr 11: 

Obr. 11 
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 Zvolte generování společného certifikátu pro všechny pracoviště 

 Zvolte heslo nového certifikátu 

 Dejte generovat certifikát 

 

 

Obr. 12 

Nyní se vám začne generovat certifikát. Zpravidla bývá hotovo do 2 minut, ale může výjimečně trvat až 6 hodin. 

Zkuste po cca 30 vteřinách stisknout Aktualizovat - systém aktualizuje stav generování certifikátu. Až bude 

vygenerovaný, objeví se vám obrazovka s možností stažení. 

 
Obr. 13 

 
Klikněte na stáhnout a certifikát se vám stáhne do počítače s příponou pfx. 


