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Přístup k aplikaci externích identit naleznete na adrese https://pristupy.sukl.cz v sekci „Portál
externích identit“.
Vygenerovat certifikát je možné po přihlášení do portálu. Postup je následující: Vyberte si z nabídky
„Vyberte typ žádosti“ typ - “Držitel registrace”, dále zadejte číslo ID žádosti. Po zapsání čísla žádosti a
zmáčknutí tlačítka pokračovat se na řádce objeví potvrzovací ikona
podle čísla v systému nalezena.

, což znamená, že žádost byla

Dále je možné pokračovat zadáním čtyřmístného PINu. V případě, že je vaše žádost schválena, dojde k
přihlášení. Pokud Vaše žádost ještě nebyla schválena pracovníkem SÚKL, zobrazí portál chybu ERR0005, popř. popis, v jakém stavu se žádost nachází.

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. 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. Není možné zadávat
písmena s 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
certifikát (ve sloupci „Certifikát“ se objeví text „GENERUJI“). Tato služba je asynchronní a dobu
generování certifikátu nelze přesně určit. Doporučujeme proto v této fázi generování ukončit a vrátit
se k této službě za cca 1 hodinu. Portál není nutné mít při generování otevřený. Je možné zavřít
webový prohlížeč a kdykoliv se přihlásit znovu, proces generování certifikátu se nepřeruší. Během
přihlášení portál sám aktualizuje jednou za minutu stav generování certifikátů, není nutné vyžívat
tlačítko “Aktualizovat”.
Během generování certifikátů může vypadat portál takto:

Po vygenerování certifikátu se změní v položce “Certifikát” hodnota z “generuji…” na “STÁHNOUT”.
Kliknutím pak certifikát můžete stáhnout a dále pokračovat v instalaci certifikátu do Vašeho počítače.
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