
1

Změna a obnova hesla pro
zdravotnické zařízení a lékárnu

Změna hesla lze provést dvěma způsoby:

a) Po přihlášení pomocí certifikátu
b) Pomocí identity občana (NIA) statutární orgán

Obnova hesla lze provést

c) Pomocí webového formuláře pro žádost 
o obnovu údajů

Kliknutím na a) nebo b) nebo c) budete přesměrování na konkrétní postup dle výběru

Vyberte prosím z výše uvedených variant.

V případě pokračování v návodu budete
automaticky navádění návodem pro
změnu hesla pomocí CERTIFIKÁTU
zdravotnického zařízení/lékárny
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Změna hesla po přihlášení pomocí 
certifikátu zdravotnického zařízení

CERTIFIKÁT

Zdravotnické zařízení,
lékárna

ZPĚT DO VÝBĚRU

1. Na webové stránce pristupy.sukl.cz klikněte na ikonku „Správa identit“.

CERTIFIKÁT

https://pristupy.sukl.cz/
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2.    Vyberte „Přihlášení údaji SÚKL“ a „Přihlásit pomocí certifikátu“ zdravotnického zařízení/lékárny.

CERTIFIKÁT

3.    Po kliknutí na „Přihlásit pomocí certifikátu“ vyberte certifikát zdravotnického zařízení, který máte správně 
nainstalovaný ve svém počítači, případně prohlížeči, ve kterém pracujete a potvrďte „OK“.

CERTIFIKÁT
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4. Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí „Detail subjektu“. Pro změnu hesla pokračujte do záložky „Heslo“. 

CERTIFIKÁT

5.     V tomto kroku si nastavte nové heslo tak, aby splňovalo veškeré podmínky správného hesla ✓ a heslo uložte.

CERTIFIKÁT
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6.    Změnu potvrďte.

CERTIFIKÁT

7.    Po odhlášení se můžete přes „Správu identit“ přihlásit třemi způsoby. 

A)    Pomocí Identity občana, v případě, že jste statutární orgán subjektu (obr 1.) 

B)    Pomocí Přihlašovacích údajů SÚKL (obr 2.) 

C)    Pomocí Certifikátu (obr 2.) 

CERTIFIKÁT

obr. 1 obr. 2



6

Konec části návodu pro změnu hesla pomocí 
certifikátu zdravotnického zařízení/lékárny
V případě, že jste změnili heslo variantou změna hesla pomocí certifikátu, 
následující části návodu již nevyužívejte.

Proklikem si můžete návod zopakovat

a) Změna hesla po přihlášení pomocí certifikátu

Nebo po prokliku využít jinou možnost obnovy údajů

b) Změna hesla pomocí identity občana (NIA) statutární orgán

c) Obnova údajů pomocí formuláře pro žádost o obnovu údajů

CERTIFIKÁT

12
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Změna hesla pomocí identity občana

IDENTITA 

OBČANA

Zdravotnické zařízení,
lékárna

ZPĚT DO VÝBĚRU

1. Na webové stránce pristupy.sukl.cz klikněte na ikonku „Správa identit“.

IDENTITA 

OBČANA

https://pristupy.sukl.cz/
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2.    Vyberte „Přihlášení identitou občana“ a klikněte na „Přihlásit se přes identitu občana“.

IDENTITA 

OBČANA

3.    V dalším kroku je nutné vybrat způsob ověření identity občana a postupovat dále k ověření.

IDENTITA 

OBČANA
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4.    Následně klikněte na Vámi vybranou „Spravovanou identitu“, za kterou se chcete přihlásit.

IDENTITA 

OBČANA

5. Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí „Detail subjektu“. Pro změnu hesla pokračujte do záložky „Heslo“.

IDENTITA 

OBČANA
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IDENTITA 

OBČANA

6.     V tomto kroku si nastavte nové heslo tak, aby splňovalo veškeré podmínky správného hesla ✓ a heslo uložte.

7.    Změnu potvrďte.

IDENTITA 

OBČANA
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8.    Po odhlášení se můžete přes „Správu identit“ přihlásit třemi způsoby. 

A)    Pomocí Identity občana, v případě, že jste statutární orgán subjektu (obr 1.) 

B)    Pomocí Přihlašovacích údajů SÚKL (obr 2.) 

C)    Pomocí Certifikátu (obr 2.) 

obr. 1 obr. 2
IDENTITA 

OBČANA

Konec části návodu pro změnu hesla pomocí 
identity občana

IDENTITA 

OBČANA

V případě, že jste si již změnili heslo jednou z uvedených variant, 
následující část návodu již nevyužívejte.

Proklikem si můžete zopakovat návod

b) Změna hesla pomocí identity občana (NIA) statutární  orgán

Nebo po prokliku využít jinou možnost

a) Změna hesla po přihlášení pomocí certifikátu

c) Obnova údajů pomocí formuláře pro žádost o obnovu údajů
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Obnova údajů pomocí formuláře žádosti 
o obnovení přístupových údajů 

Zdravotnické zařízení,
lékárna

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
ZPĚT DO VÝBĚRU

• V případě využití webového formuláře se jedná o OBNOVU ÚDAJŮ, 
oproti výše zmíněných změnách údajů. Proces obnovy zahrnuje 
obdržení dočasných údajů, po odeslání formuláře a schválení žádosti

• Do formuláře obnovy se nelze přihlásit pomocí identity občana, 
protože identitu občana lze využít pro přímé přihlášení do portálu 
externích identit a provést změnu hesla viz. Změna hesla pomocí 
identity občana (NIA) 

• Formulář obnovy je nutné podepsat kvalifikovaným podpisovým 
certifikátem

24
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1. V prohlížeči otevřete webovou stránku pristupy.sukl.cz a přejděte k dalšímu kroku.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

2.    Vyberte „Obnovení přístupových údajů zdravotnické zařízení“ nebo využijte přímo tento označený odkaz.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

https://pristupy.sukl.cz/
https://pristupy.sukl.cz/ei_forms.html#/form_Nove_pristupove_udaje_subjekt
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3.    V dalším kroku vyplňte IČO subjektu k ověření a klikněte ověřit, tento formulář neumožňuje přihlášení
„Identitou občana“.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

4.    Po úspěšném ověření se Vám zobrazí formulář pro obnovu údajů k vyplnění, zde vyplňte správně kontaktní 
údaje.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
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5.    V dalším kroku vyberte svůj podpisový certifikát, vyplňte heslo k Vašemu podpisovému certifikátu a formulář 
podepište a odešlete.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

6.    Při správném postupu obdržíte číslo žádosti. Pin pro aktivaci pro přístup obdržíte na dříve zadané kontaktní 
údaje nebo do datové schránky.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
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7.    Ve chvíli, kdy obdržíte PIN využíváte možnost „Přihlášení údaji SÚKL“ po prokliku z pristupy.sukl.cz -> Správa 
identit, kde zadáváte kombinaci „Číslo žádosti a PIN“.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

8.    Po zadání „Čísla žádosti a PINU“ se zobrazí stránka s nastavením nového hesla.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
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9.    Po správném vyplnění hesla a kontaktních údajů formulář odešlete.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

10.    Po kliknutí na tlačítko „odeslat“ se zobrazí upozornění. Toto upozornění je velmi vhodné dodržet, po kliknuti 
na tlačítko se můžete přihlásit novým heslem.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
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11.    Následně se pomocí jména a hesla, které jste si poznamenali po vyplnění předchozího formuláře můžete 
přihlásit do portálu externích identit.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

12.    Díky kombinaci „Přihlašovacího jména a hesla“ jste se přihlásili do externích identit jako „Zdravotnické 
zařízení“.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
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13.    Po odhlášení se můžete přes „Správu identit“ přihlásit třemi způsoby. 

A)    Pomocí Identity občana, v případě, že jste statutární orgán subjektu (obr 1.) 

B)    Pomocí Přihlašovacích údajů SÚKL (obr 2.) 

C)    Pomocí Certifikátu (obr 2.) 

obr. 1 obr. 2

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

Konec části návodu pro obnovu pomocí webového 
formuláře pro obnovu údajů zdravotnického 
zařízení

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

Proklikem si můžete zopakovat návod

c) Obnova údajů pomocí formuláře pro žádost o obnovu údajů

Nebo po prokliku využít jinou možnost změny hesla

a) Změna hesla po přihlášení pomocí certifikátu

b) Změna hesla pomocí identity občana (NIA) statutár
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