Návod – Generování SSL certifikátu
Komunikační SSL certifikát je bezpečnostní opatření, které slouží k autentizaci zdravotnického zařízení
(jeho pracoviště) při práci s IS eRecept. Aby mohl lékař vystavit eRecept a lékárník vydat léčiva na něm
uvedená, musí být nejprve ověřeno zdravotnické zařízení, na jehož pracovišti je zdravotní služba
poskytována.
Certifikáty jsou určeny pro konkrétní druh činnosti (AMBULANCE, LÉKÁRNA, DISTRIBUTOR…). Certifikát
musí být vždy instalován buď na zařízení, které přistupuje k IS SÚKL (PC, NB, tablet, mobil), nebo na
serveru dané počítačové sítě. Každý SSL certifikát má platnost dva roky. Portál Externích Identit odesílá
upozornění uživatelům o jeho blížící se exspiraci.
Tento návod je určený zejména provozovatelům zdravotnických zařízení a lékařům předepisujícím
léčivé přípravky ad usum proprium (ADUP) prostřednictvím IS eRecept.
1. Na webových stránkách https://pristupy.sukl.cz, zvolte „Správa identit“ (viz bod č.2). Přístup
do webového prostředí je možný pomocí internetových prohlížečů Google Chrome, Firefox a
Safari.
2. Zvolte sekci „Správa identit“

3. Pokračujte výběrem dlaždice „Správa identit“, „Přihlášení a vstup do administrace“,
generování certifikátu
4. Přihlásíte se prostřednictvím trvalých přístupových údajů nebo stále ještě platným SSL
certifikátem. Přihlašovací jméno Vám bylo zobrazeno při změně dočasných přístupů na trvalé.
Jedná se o jedenáctimístný číselný kód. Bývá také nazýván jako „Údaj zdravotnického zařízení
pro přístup do portálu“ (Viz bod č. 6). Přihlášení prostřednictvím certifikátu je určeno
uživatelům, kteří již mají k dispozici platný SSL certifikát zdravotnického zařízení a není určen
pro zde uvedený postup. Přihlášení certifikátem je popsáno v „Návodu pro obnovu SSL
certifikátu.
5. Heslem se rozumí Vámi definované heslo, které jste zadali při změně přístupových údajů na
trvalé (Viz bod č. 6).
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6. Proveďte přihlášení.

7. Vyberte příslušný SSL certifikát a zvolte „Generovat“.

8. Definujte své heslo k certifikátu. Heslo si pečlivě a bezpečně poznamenejte, při instalaci SSL
certifikátu budete vyzváni k jeho zadání.

2
Verze dokumentu č. 1

9. Kontrola hesel proběhla, heslo je ve správném tvaru, klikněte na „Odeslat“.

10. Systém začne vytvářet certifikát, viz Generuji….

11. Jakmile je certifikát vygenerován, můžete ho stáhnout a nainstalovat

.
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12. Vyberte, zda chcete certifikát ihned nainstalovat (zvolte „Otevřít“), nebo ho uložit do souboru
(zvolte „Zobrazit ve složce“).

13. Při instalaci certifikátu se zobrazí „Průvodce importem certifikátu“. Instalace je přednastavena.
V průvodci zvolte vždy „Další“.
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14. Možnost importovat soubor potvrďte stiskem tlačítka „Další“.

15. Následně zadejte heslo k SSL certifikátu, které jste definovali při jeho generování na
portálu https://pristupy.sukl.cz (viz bod č. 8), a zatrhněte možnost „Označit tento klíč
jako exportovatelný“. Potvrďte tlačítkem „Další“.
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16. Dále průvodce zobrazí „Úložiště certifikátu“, zvolte „Automaticky vybrat úložiště
certifikátu na základě typu certifikátu“ a potvrďte tlačítkem „Další“.

17. Dokončete instalaci průvodce importem certifikátu stiskem tlačítka „Dokončit“.

18. Po oznámení „Import proběhl úspěšně“ potvrďte tlačítkem „OK“.
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