Jak prodloužit certifikát od SÚKLu
Vše je potřeba provádět jen v podporovaných internetových prohlížečích:
a) Google Chrome 58 a vyšší,
b) Microsoft Edge 14 a vyšší,
c) Apple Safari 10 a vyšší,
d) Opera 55 a vyšší.
Prohlížeč Internet Explorer není podporován

Postup prodloužení
1.
2.

Do adresního řádku prohlížeče napište: pristupy.sukl.cz
Zobrazí se Vám stránka, kde v záhlaví je logo SÚKL. Pod velkým obrázkem zvolte Správa přístupů.

3.
4.

Na stránce se automaticky přesunete na Správa identity, na toto tlačítko klikněte.
Otevře se Vám přihlašovací stránka. Jelikož se potřebujete přihlásit jako Zdravotnické zařízení (k němu je
certifikát vázán) je nejjednoduší přihlásit se pomocí končícího SÚKL certifikátu.
Přihlásit se lze dvěma způsoby:
• pomocí SÚKL certifikátu,
• přihlašovacími údaji do portálu (pro Zdravotnické zařízení), který je v dopisu od SÚKLu plus Vámi
nastavené heslo.

Upozornění
Po prvním přihlášení na tomto novém portále Vám bude vygenerovaný nový portálový přístup – nové ID a
k novému ID si sami nastavíte Vámi zvolené heslo. Nové ID a zvolené heslo budete moci dále využívat pro
administraci Vašeho zdravotnického zařízení. Původní přístupové údaje nebudou nadále platné.
5.
6.

7.

8.

Po vyplnění nového hesla, mobilu a mailu stiskněte tlačítko Odeslat.
Odesláním formuláře dochází k nastavení výše uvedených údajů. Po tomto potvrzení již nebude původní
heslo z žádosti dále funkční. Portál ještě jednou zobrazí všechny možnosti loginu pro přístup do eReceptu
a na tento portál. Tyto údaje si poznamenejte (v budoucnu je budete potřebovat). Současně s tím dojde k
odeslání emailové zprávy se všemi loginy na Vámi uvedený email.
Po potvrzení je možné se přihlásit novým loginem a heslem do tohoto portálu a vygenerovat si certifikát
zdravotnického zařízení pro přístup do systému eRecept. Také je možné přihlásit se jen pomocí SÚKL
certifikátu.
Jakmile se přihlásíte na své Zdravotnické zařízení, zvolte záložku Certifikáty.

9.

Zde vidíte původní certifikát, kde se Vám zobrazí tlačítko Převydat (toto tlačítko se objeví nejdříve měsíc
před expirací certifikátu).
10. Po zmáčknutí tlačítka Převydat. V otevřené tabulce vyplníte heslo k novému certifikátu, stisknete Odeslat.
Nyní počkáte na vygenerování nového certifikátu (cca do 5 minut). Stránka se sama pravidelně
aktualizuje. Jakmile uvidíte opět tlačítko Diskety, jedná se již o nový certifikát, který si stáhněte a
nainstalujete do Windows. Je potřeba jej také vyměnit ve Službách Praktika1.

1

v případě výměny certifikátu od SÚKLu, jej neměňte ve Službách Praktika ve stejný den, jako jste si nový certifikát
generovali. Nemohli byste už v tento den vystavovat eNeschopenky z důvodu, že ČSSZ si nový certifikáty registruje až večer.

