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Žádost o přístup k systému eRecept pro 
lékaře, lékárníky a stomatology

a) Pomocí identity občana (NIA)

NEBO

b) Pomocí osobních údajů a podpisového 
certifikátu

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

Vyberte prosím z výše uvedených variant.

V případě pokračování v návodu budete
automaticky navádění návodem pro
podání žádosti o přístup pomocí identity
občana pro identitu Zdravotník.
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Podání žádosti o přístup
pomocí identity občana

Zdravotník

1. Na webové stránce pristupy.sukl.cz klikněte na ikonku žádosti o přístup.

IDENTITA 

OBČANA
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2.    Vyberte žádost o přístup „eRecept Zdravotník“.

IDENTITA 

OBČANA

3.    V dalším kroku vyberte „Přihlásit identitou občana“.

IDENTITA 

OBČANA
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4.    Následně je nutné vybrat způsob ověření identity občana a postupovat dále k ověření. 

IDENTITA 

OBČANA

5.    Po úspěšném ověření se objeví formulář, který po vyplnění odešlete.

IDENTITA 

OBČANA
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6.    Po odeslání formuláře obdržíte číslo žádosti a adresu, na které si můžete ověřit stav odeslané žádosti.

IDENTITA 

OBČANA

7.     Po schválení žádosti klikněte na webové stránce pristupy.sukl.cz na ikonku „Správa identit“.

IDENTITA 

OBČANA
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8.    Vyberte „Přihlášení identitou občana“ a klikněte na „Přihlásit se přes identitu občana“. 

IDENTITA 

OBČANA

9.    Při prvním přihlášení do systému pomocí identity občana se zobrazí formulář pro nastavení nového hesla.

IDENTITA 

OBČANA
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10.    Nyní je nutné nastavit si heslo dle podmínek. Po správném nastavení hesla a kontaktních údajů formulář 
odešlete.

IDENTITA 

OBČANA

11.     Po kliknutí na tlačítko „odeslat“ si poznamenejte nové přihlašovací jméno a poté postupujte dle pokynu.

IDENTITA 

OBČANA
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12.    Následně se pomocí NIA můžete přihlásit do Správy Identit bez nutnosti nastavování hesla. Případně se 
můžete přihlašovat pomocí jména a hesla, které jste si poznamenali po vyplnění předchozího formuláře.

15

IDENTITA 

OBČANA

13.     Heslo, které jste si pro účet lékaře vytvořili, je nutné nastavit i v programu pro vydávání eReceptů.

IDENTITA 

OBČANA
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14.    Po odhlášení se můžete přes „Správu identit“ přihlásit dvěma způsoby. 

A)    Pomocí Identity občana (obr 1.) 

B)    Pomocí Přihlašovacích údajů SÚKL (obr 2.) 

obr. 1 obr. 2
IDENTITA 

OBČANA

Konec části návodu pro podání žádosti o přístup do 
portálu externích identit pomocí identity občana

IDENTITA 

OBČANA

V případě zdali jste již žádost o přístup odeslali, následující část návodu 
již nevyužívejte.

Proklikem si můžete zopakovat návod

a) Žádost o přístup pomocí identity občana (NIA)

Nebo po prokliku využít jinou možnost žádosti o přístup

b) Žádost o přístup pomocí formuláře a osobních údajů
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Žádost o přístup do portálu externích 
identit pomocí osobních údajů a 

podpisového certifikátu

Zdravotník

1. Na webové stránce pristupy.sukl.cz klikněte na ikonku žádosti o přístup.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
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2.    Vyberte žádost o přístup „eRecept Zdravotník“.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

3.    V dalším kroku vyberte „Přístupové údaje SÚKL“ a zde vepište své osobní údaje a klikněte ověřit.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
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4.    Po ověření osobních údajů se objeví formulář pro žádost o přístup, který vyplňte.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

5.    Na konci formuláře vyberte svůj podpisový certifikát, zadejte heslo a stiskněte tlačítko „Podepsat a odeslat“. 

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
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6.     Při správném postupu se ihned po odeslání formuláře zobrazí číslo žádosti. Po schválení žádosti ze strany 

SÚKL bude na Vámi zadané kontaktní údaje nebo do datové schránky odeslán PIN pro aktivaci přístupu do portálu 

Externích identit.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

7.    Po obdržení PINu, klikněte na webové stránce pristupy.sukl.cz na ikonku „Správa identit“.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

https://pristupy.sukl.cz/
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8.     Vyberte možnost „Přihlášení údaji SÚKL“ a poté zadejte kombinaci „Číslo žádosti a PIN“.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

9.    Po správném zadání čísla žádosti a PIN se zobrazí stránka s nastavením nového hesla.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
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10.    Nyní je nutné nastavit si heslo dle podmínek. Po správném nastavení hesla a kontaktních údajů formulář 
odešlete.

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

11.     Po kliknutí na tlačítko „odeslat“ si poznamenejte nové přihlašovací jméno a poté postupujte dle pokynu.

WEBOVÝ 

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

31

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

13.    Pomocí kombinace „Přihlašovacího jména a hesla“ jste se přihlásili do externích identit jako zdravotník.  

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ
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14.    Po odhlášení se můžete přes „Správu identit“ přihlásit dvěma způsoby. 

A)    Pomocí Identity občana (obr 1.) 

B)    Pomocí Přihlašovacích údajů SÚKL (obr 2.) 

obr. 1 obr. 2

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

Konec části návodu pro podání žádosti o přístup 
do portálu externích identit pomocí osobních 
údajů a podpisového certifikátu

WEBOVÝ 

FORMULÁŘ

Proklikem si můžete zopakovat návod

b) Žádost o přístup pomocí formuláře a osobních údajů

Nebo po prokliku využít jinou možnost žádosti o přístup

a) Žádost o přístup pomocí identity občana (NIA)
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