
Návod – Přihlášení osoby do webové aplikace 

Uživatel přidaný na pracoviště odpovědnou osobou 

Přihlášení do webové aplikace je možné až poté, kdy odpovědná osoba zaregistruje uživatele do systému 

Externích identit. Po zaregistrování obdrží uživatel notifikační email s přihlašovacím údajem a kódem 

pracoviště, na které byl přidán (viz Obrázek č. 1). 

 

            Obrázek č. 1 

Pro přihlášení do webové aplikace existují dvě možnosti: 

1) Krátkým nebo dlouhý loginem, nezadává se heslo (login obdržel uživatel v notifikačním emailu) 

 

a) https://system.erecept.sukl.cz 

b) Vyberte způsob přihlášení „Mám certifikát“ (pokud bude použit prohlížeč Firefox Mozilla, je 

nutné provést ruční import komunikačního SSL certifikátu do prohlížeče) 

c) Vyberte z nabídky komunikační SSL certifikát (zdravotnického zařízení/ambulance, lékárny, 

optiky, výdejny, smluvní výdejny) a potvrďte OK 

d) „Přihlašovací jméno“ - zadejte krátký nebo dlouhý login uživatele 

e) „Heslo“ se nevyplňuje 

f) „Pracoviště“ – POZOR, pokud má daný subjekt více pracovišť a uživatel bude pracovat na 

několika pracovištích, je nutné, aby oprávněná osoba přidala uživatele na všechna 

pracoviště, kde bude pracovat. Následně je vždy nutné v poli pracoviště vybrat z nabídky 

správné pracoviště, kde osoba aktuálně pracuje (viz Obrázek č. 2). 

 

                      Obrázek č. 2 

https://system.erecept.sukl.cz/


2) Identitou občana – pouze pokud při zadání osoby na konkrétní pracoviště dojde k ověření 

osoby vůči Registru obyvatel (ROB) 

 

a) https://system.erecept.sukl.cz 

b) Vyberte způsob přihlášení „Mám certifikát“ (pokud bude použit prohlížeč Firefox Mozilla, je 

nutné provést ruční import komunikačního SSL certifikátu do prohlížeče) 

c) Vyberte z nabídky komunikační SSL certifikát (zdravotnického zařízení/ambulance, lékárny, 

optiky, výdejny, smluvní výdejny) a potvrďte OK 

d) „Pracoviště“ – POZOR, pokud má daný subjekt více pracovišť a uživatel bude pracovat na 

několika pracovištích, je nutné, aby oprávněná osoba přidala uživatele na všechna 

pracoviště, kde bude pracovat. Následně je vždy nutné v poli pracoviště vybrat z nabídky 

správné pracoviště, kde osoba aktuálně pracuje.  

e) Vyberte „Další způsoby přihlášení: Identita občana“ 

f) Znovu vyberte z nabídky komunikační SSL certifikát (zdravotnického zařízení/ambulance, 

lékárny, optiky, výdejny, smluvní výdejny) a potvrďte OK 

g) Vyberte jednu z možností přihlášení: Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka, NIA ID, I.CA 

identita s kartou Starcos, Moje ID, Bankovní identita (viz Obrázek č. 3) 
 

 

                          Obrázek č. 3 

https://system.erecept.sukl.cz/

