
Změny mezi verzí 201704D update a 201704D update 2  
 

EXSPIRACE HESLA ÚČTU LÉKAŘE A LÉKÁRNÍKA 

Externí identity zavádí novou funkcionalitu, kdy uživatel po určité době bude muset změnit heslo ke 
svému uživatelskému účtu. Nově nebude možné volat služby systému eRecept, pokud uživatel nebude 
mít platné heslo. Zároveň systém eRecept upozorňuje uživatele, že se blíží exspirace jeho hesla. 
Systém eRecept vyhodnocuje konec platnosti hesla. Pokud je exspirace platnosti hesla menší než 
měsíc, vrací nově služby ZalozitPredpis, ZmenitPredpis, ZalozitVydej, ZmenitVydej měkkou chybu s 
upozorněním na exspiraci hesla k účtu a informací o potřebě změny hesla na portále SÚKL. Pokud bude 
heslo již exspirované, systém eRecept neprovede úspěšně danou službu, ale vrátí chybu.  
Systém eRecept nebude řešit to, že by se chybová hláška upozorňující na konec exspirace hesla 
zobrazila uživateli například jen 1 x denně. Je na každém softwaru třetích stran, jak a jak často budou 
tuto chybovou hlášku uživateli zobrazovat.  
Doporučujeme vývojářům softwarů třetích stran zobrazovat lékaři/lékárníkovi tuto chybovou hlášku 
např. jen za určitý časový interval (např. 1x denně). 
 
Chybová hláška (tvrdá chyba), pokud je heslo exspirované (příklad):  
S033- Platnost hesla k vašemu účtu vypršela! - Ověřte zadání přístupových údajů k CÚeR v konfiguraci 
svého SW a jejich platnost na webu pristupy.sukl.cz. Pro CÚeR používáte uživatelské jméno 67bbcd77-
7224-4730-9890-25cc61957ac4. Přístupové údaje pro web pristupy.sukl.cz jsou odlišné a najdete je v 
dopisu od SÚKL. 
 
Chybová hláška (měkká chyba), kterou vrací služby ZalozitPredpis, ZmenitPredpis, ZalozitVydej, 
ZmenitVydej jeden měsíc před exspirací hesla (příklad):   
S043 - Blíží se termín vypršení platnosti Vašeho hesla, heslo je platné pouze do 26.09.2020. Proveďte 
změnu hesla k Vašemu přístupovému účtu. 
 
Aktuálně nejsou nastavena data exspirací u účtů lékařů a lékárníků. O tomto kroku vás budeme 
v nejbližší době informovat. Systém tedy nyní funguje pro všechny uživatelské účty jako dosud. 
 

ZMĚNA XSD 

U elementu (complexType name="Poznamka") Id je změněn datový typ na long (původně int). 
Ponechání aktuálního typu nebude mít za následek chybový stav, pouze nebude zobrazen celý text 
v případě, že přesáhne dosud platnou délku. 
 
<xsd:complexType name="Poznamka"> 
        <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="Id" type="xsd:long" maxOccurs="1"/> 
            <xsd:element name="PlatnostOd" type="xsd:date" maxOccurs="1"/> 
            <xsd:element name="PlatnostDo" type="xsd:date" maxOccurs="1" /> 
            <xsd:element name="Typ" maxOccurs="1" type="erp2:PoznamkaTyp"/> 
            <xsd:element name="Odkaz" type="xsd:string" maxOccurs="1" /> 
            <xsd:element name="Priorita" maxOccurs="1" type="erp2:Priorita"/> 
            <xsd:element name="Prijemce" type="erp2:Prijemce"/> 
            <xsd:element name='Zneni'> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:any namespace="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

http://www.w3.org/1999/xhtml


                             minOccurs='1' maxOccurs='unbounded' 
                             processContents='lax'/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
        </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 


