Vydávání nových a navazujících komunikačních
certifikátů SÚKL; ukončení platnosti komunikačního
certifikátu.
Pro přístup k systémům SÚKL je nezbytný mimo jiné komunikační certifikát. Tento
komunikační certifikát je vydán na základě žádosti příslušnému subjektu, který se SÚKL
komunikuje (zdravotnické zařízení, lékárna, distributor apod.). Komunikační certifikát
jednoznačně identifikuje komunikující subjekt a bez jeho použití nelze jednak předepsat či
vydat lék pomocí elektronického receptu, ale současně rovněž není možné odeslat povinné
hlášení LEK13, DIS13, REG13 apod.
Platnost komunikačního certifikátu, který je vydáván SÚKL, je 24 měsíce od data výdeje. První
komunikační certifikáty byly lékárnám vydány již v červenci 2017 a proto jejich platnost bude
zanedlouho ukončena.
Vydání následných certifikátů je poměrně jednoduchý úkon, který lze zvládnou za několik
minut.
Informační systém SÚKL „Externí identity“, umístěný na rozcestníku https://pristupy.sukl.cz/
odešle 30 dní před ukončením platnosti certifikátů notifikaci na eMailovou adresu, která byla
při vydávání certifikátu zadaná. Notifikační mail bude obsahovat informaci, že se blíží konec
platnosti certifikátu a odkaz na postup jeho obnovení. Pokud nebude certifikát obnoven, dojde
k odeslání dalšího upozornění na ukončení platnosti stávajícího komunikačního certifikátu, a
to 7 dní před termínem ukončení platnosti. Pokud ani v tomto případě nedojde k reakci, bude
kontaktní osoba daného komunikačního certifikátu upozorněna na skutečnost, že
komunikační certifikát exspiroval a nadále se s ním nebudete možné přihlásit k systémům
SÚKL.
Mailové notifikace budou odesílány na adresu, která byla uvedena při registraci
komunikačního certifikátu. Doporučujeme proto bez zbytečného odkladu zkontrolovat, zda
upozornění bude odesláno na správnou adresu. Kontrolu je možné provést na totožném
portále, v sekci kontakty.

Do Portálu SÚKL pro práci s certifikátem se lze přihlásit z rozcestníku https://pristupy.sukl.cz/
vybráním volby „Správa identit“ (Přihlášení a vstup do administrace generování certifikátů).

Po úspěšném přihlášení lze vybrat nabídku „Certifikáty“ a systém zobrazí všechny vydané
certifikáty pro dané zdravotnické zařízení. U každého certifikátu jsou zobrazeny údaje o
platnosti certifikátu (od x do) a nabídky na Převydání certifikátu, Zneplatnění certifikátu nebo
„stažení“ certifikátu do svého počítače.

Po volbě „Převydat“ systém automaticky vygeneruje následný certifikát, který lze stáhnout
(piktogram diskety) a následně instalovat do systému zdravotnického zařízení. Nový
certifikát platí okamžitě a po instalace je možné jej ihned využívat. Do doby platnosti (viz
údaj „Platný d“) platí i starý certifikát).

Pokud z nějakého důvodu je nezbytné komunikační certifikát ihned zneplatnit, tak je to
možné bezodkladně provést volnou nabídky „Zneplatnit“.

Platnost takto označeného certifikátu je prakticky okamžitě ukončena. Proto je vhodné
nejdříve nechat vydat nový certifikát a teprve poté „zneplatnit“ certifikát starý.

Na stejné stránce je pak možné požádat i o vydání nového certifikátu

