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S ohledem na úpravy provozovaných aplikací a rozhraní, budou v roce 2017 provedeny některé změny, 

které se významně dotknou i komunikace mezi lékárnou a SÚKL. 

Lékárny v současné době využívají pro zaslání hlášení o vydaných léčivých přípravcích a pro přístup ke 

stávajícímu systému elektronických receptů technické zařízení (router), které bylo zapůjčeno SÚKL.  

SÚKL připravil nový systém Externích identit (dále jen „EI“), který zajišťuje evidenci osob (právnických 

i fyzických), oprávněných komunikovat se SÚKL. Tento systém bude nově pro komunikaci se SÚKL 

vydávat komunikační certifikát, který postupně nahradí funkci routeru. Systém je nasazen od 20.6. 

2017 a umožňuje vygenerovat a stáhnout certifikát pro komunikaci se SÚKL.  

Informace o změnách pro všechny lékárny na nejbližší období: 

 ERP - původní systém elektronického receptu bude bez omezení fungovat do 4. 9. 2017 

a pro přístup je nezbytný pouze správně nakonfigurovaný router a registrace 

v systému ERP. 

 Nově zaváděný systém eRecept (pilotní provoz bude spuštěn počátkem července 

2017) bude přístupný výlučně pomocí komunikačního certifikátu EI. Nový komunikační 

certifikát musí mít lékárna instalovaný nejpozději s nasazením připojení do nového 

systému eRecept (v průběhu července 2017). 

 Hlášení závad (provoz zahájen v červnu 2017) je přístupný výlučně pomocí 

komunikačního certifikátu EI. 

 Stávající systém hlášení LEK13 přistupuje nadále přes router, po vydání nové vyhlášky 

a úpravě rozhraní, bude přístup naopak výlučně pomocí komunikačního certifikátu EI 

Nově vzniklé lékárny musí vyplnit žádost o přístup a doručit SÚKL v listinné podobě. Informace o vydání 

přístupového oprávnění (heslo) bude lékárna vyrozuměna rovněž listinnou formou. SÚKL připravuje 

možnost požádat o přístup do systému rovněž v elektronické podobě (elektronický formulář). O 

spuštění elektronického formuláře budou lékárny v předstihu informovány. Podrobný popis ZDE. 

Systém EI je přístupný na adrese: https://pristupy.sukl.cz. Lékárna pro připojení do systému využije 

identifikační údaje, které obdržela od SÚKL (přístup k portálu lekarna.sukl.cz). Je nezbytné upozornit, 

že heslo, které generoval SÚKL, musela Lékárna při prvním přihlášení změnit. K přístupu do EI lékárna 

použije takto změněné heslo. Podrobnější informace pro generování certifikátu lze získat na adrese 

https://pristupy.sukl.cz v části Nápověda. 

Hesla k systémům LEK13 a ERP původní budou platná do ukončení činnosti těchto systémů, resp. 

nahrazení novými systémy. 

Databáze systému Hlášení závad, který je spuštěn od června 2017, bude postupně pracovníky SÚKL 

aktualizován na základě nových hlášení. Lékárna, která má vydaný a správně implementovaný nový 

komunikační certifikát, má přístup k systému Hlášení závad. Podmínkou využití tohoto systému je 

http://www.sukl.cz/lekarny/postup-pri-zrizeni-uctu-lekarny-a-prideleni-prihlasovacich
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implementace rozhraní systému Hlášení závad do interního systému lékárny (musí provést dodavatel 

informačního systému dané lékárny). 

Přístupové údaje fyzických osob (lékárníků) se nijak nemění. Komunikační certifikát je určen pouze 

pro pracoviště. 


