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Přístup k aplikaci externích identit je na adrese https://pristupy.sukl.cz po výběru volby „Portál 

externích identit“. V současné době je funkcionalita systému omezena pro generování a stažení 

nových komunikačních certifikátů.  

Úvodní formulář umožní registraci přístupu složky k systému. Na formuláři je zdůrazněno, jaké 

přístupové údaje lze pro přístup využít. 

 

Pro zajištění další funkcionality se daný subjekt musí k systému Externí identity přihlásit. Vyberte si z 

nabídky, o jaký subjekt se jedná (typ žádosti) a zadejte přihlašovací jméno. Po zapsání přihlašovacího 

jména se na řádce objeví potvrzovací ikona ,  což znamená, že subjekt byl podle jména v systému 

nalezen. Pokud subjekt není v evidenci externích identit nalezen (neobjeví se zelená potvrzující 

ikona), je nezbytné tento stav řešit se zástupci SUKL (zaslat mail na adresu pristup@sukl.cz). 

Typ přihlášení „Portál“ akceptuje pouze heslo k původnímu portálu identity.sukl.cz. Heslo služby 

nelze pro tento typ přístupu využít. Heslo služby lze zadávat pod typem “Distributor”, případně 

“Zdravotnické zařízení”. V případě lékárny jsou akceptovány jakékoliv změněné přístupové údaje, 

tedy VPN účet “xxxxxxxxxxx-1”, Aplikační účet (Sonic)  “xxxxxxxxxx-2” a “ www účet “xxxxxxxxxx-3”.  

Po následném zadání správného hesla a volbě „přihlásit“ se zobrazí následující stránka: 

https://pristupy.sukl.cz/
https://pristupy.sukl.cz/


 

Formulář zobrazí IČ a další informace o žadateli tak, jak bylo evidováno v systému Externích identit. 

Pokud jsou tyto informace nepřesné je nezbytné kontaktovat SÚKL (mailem na adrese 

pristup@sukl.cz a do předmětu zprávy zadat „Vadné údaje EI u IČ xxxxxxxx“, kde místo „xxxxxxxx“ bude 

uvedeno identifikační číslo). 

Uživatel pomocí tohoto formuláře má možnost generovat komunikační certifikát. Předně si může 

zvolit, zda chce generovat jeden certifikát pro všechna pracoviště nebo upřednostní generování 

samostatného jedinečného komunikačního certifikátu pro každé jednotlivé pracoviště. Je nezbytné 

zdůraznit, že kombinace této volby není možná (např. uživatel nemůže pro 3 pracoviště nechat 

generovat jeden společný komunikační certifikát a pro dalších 5 pracovišť samostatný komunikační 

certifikát). Pokud bude chtít v budoucnu svou volbu způsobu generování komunikačních certifikátů 

změnit, je nutné všechny certifikáty pro všechna pracoviště označit za neplatná a zadat nové 

generování komunikačních certifikátů). 

Každý certifikát je chráněn přístupovým heslem, které musí splňovat nezbytné požadavky na 

bezpečnost (musí mít alespoň 8 znaků a musí obsahovat malá písmena, velká písmena a číslice, 

Nedoporučuje se zadávat písmena z diakritikou.). Pokud je zadáno dostatečně bezpečné heslo (heslo 

bude označeno zelenou potvrzovací ikonou) a opakované zadání hesla se shoduje se zadaným heslem 

(opět potvrzovací ikona) je možné zvolit tlačítko Generovat pro všechny. Systém Externích identit ihned 



započne generovat certifikáty (u každého pracoviště se objeví ve sloupci „Certifikát“ text „GENERUJI“. 

Tato služba je asynchronní a dobu generování všech certifikátu nelze přesně určit. Doporučujeme proto 

v této fázi generování ukončit a vrátit se k této službě za cca 1 hodinu. Ti netrpěliví můžou pokračovat 

po cca 1 minuté dál a ověřit tlačítkem „Aktualizovat“, zda již nebylo generování certifikátů dokončeno. 

Rozhodně se nedoporučuje tlačítko „Aktualizovat“ volit okamžitě po zadání generování certifikátů či 

opakovat volbu „Aktualizovat“ v rychlém časovém sledu. Jak bylo sděleno, tato služba je asynchronní 

a může se stát, že generování certifikátu daného žadatele se výrazně zpomalí. 

Po dokončení generování certifikátů bude vypadat formulář takto: 

 

Pokud byla vybrána volba „Generuj společný certifikát pro všechny pracoviště provozovatele za daný 

druh činnosti“ je možné si stáhnout certifikáty dle druhu činnosti. V opačném případě je nutno stáhnou 

certifikát pro každé pracoviště samostatně. Zadané heslo je validní pro všechny takto generované 

certifikáty. 
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