
Testovací prostředí: Návod pro Optiku, Výdejnu a Smluvní výdejnu 
k vytvoření přístupu do portálu Externích identit a správě ePoukazu, 
včetně podání žádosti  
 

Pokud nevlastníte testovací přístupy, prosím napište o přidělení testovacích 
přístupů do portálu Externích identit na tento mail: pristup@sukl.cz nebo do 
KC.SUKL.CZ. 

 

Na adrese https://testpristupy.sukl.cz/, najdete formuláře žádostí: Optika, Výdejna a 
Smluvní výdejna, sloužící k podání žádosti daného zařízení k vytvoření přístupů do 
portálu Externích identit, ve kterém můžete vytvářet a spravovat své přístupy k 
ePoukazu. 
 

1. Podání žádosti – Vyplnění daného formuláře: Optika, Výdejna nebo Smluvní 
výdejna. 

Vyplněním a elektronickým odesláním můžete podat žádost o přístup do portálu 
Externích identit, který slouží k vytvoření a správě přístupů k ePoukazu. 

 
2. Přihlášení do portálu Externích identit. 

Po schválení elektronické žádosti ze strany SÚKL obdržíte dočasné přihlašovací údaje, se 
kterými se jednorázově přihlásíte do portálu Externích identit. 
 

3. Nastavení trvalého hesla po přihlášení do testovacího portálu Externích identit. 
Po přihlášení pomocí přidělených dočasných údajů do portálu 
https://testpristupy.sukl.cz/ei_forms.html#/login si změňte heslo na trvalé heslo do portálu 
Externích identit. 
 

4.    Jak získat testovací komunikační SSL certifikát z portálu Externích identit 
Pro přístup do systému ePoukaz si vygenerujte testovací komunikační SSL cetifikát, který se 
vydává pro Optiku, Výdejnu a Smluvní výdejnu. Generování certifikátu tedy řeší pouze 
provozovatel Optiky, Výdejny a Smluvní výdejny, nikoliv osoba Zdravotníka. Generování 
tohoto certifikátu zajišťuje právě portál Externích identit. 
 

5.    Správa identit a ePoukazu po přihlášení do portálu 
Po přihlášení do portálu se zobrazí detail zařízení, kde můžete vybírat ze záložek Obecné – 

Pracoviště – Certifikát – Moje žádosti – Historie. Po prvním přihlášení Vás portál nasměruje 

rovnou do sekce generování certifikátů. 

• V záložce Obecné lze vidět základní informace jako IČO, adresa a název subjektu. 

• V záložce Pracoviště jsou vypsány pracoviště, u kterých  je možné zadat osoby, 
které budou  mít přístup do ePoukazu. Tyto osoby obdrží speciální login, nutný pro 
přístup do ePoukazu. 

• Komunikační SSL certifikát, nabízí možnost generování nového globálního nebo 
samostatného certifikátu. Možnost stažení certifikátu, možnost zneplatnění certifikátu 
a v době 30dní před expirací certifikátu také možnost převydání (obnovení) 
certifikátu. 

• V záložce Heslo můžete změnit heslo do portálu Externích identit. 

• Záložky Moje žádosti a Historie popisují, v jakém stavu se nachází podaná žádost a 
co se s účtem dělo v historii.  

 

mailto:pristup@sukl.cz
https://testpristupy.sukl.cz/ei_forms.html#/login


1. Podání žádosti: 

 

• Na stránkách https://testpristupy.sukl.cz/ v sekci: Žádosti o přístup k IT 
systémům SÚKL zvolte formulář Vašeho zařízení: Optika, Výdejna nebo Smluvní 
výdejna 
 

 
 

• V pop up: Ověření žadatele zadejte IČO zařízení, za které chcete podat žádost. 
Pokud je v Externích identitách zařízení již registrováno, systém Vás upozorní. 

  



 

• Postupně vyplňte celý formuláře. Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou.  

• Přidání pracoviště, případně více pracovišť provedete prostřednictvím dlaždice 
„Přidat nové pracoviště“. 
 

 

• V případě vynechání povinných polí Vás systém upozorní červeným polem. 

 
 
 
  



• Posledním krokem je nahrání certifikátu (ze souboru – formát PKCS č. 12 (PFX) nebo 
certifikátu uloženém na USB Tokenu/Čipové kartě 

• Certifikát ze souboru – formát PKCS č. 12 (PFX) – jedná se o zálohu osobního 
kvalifikovaného certifikátu. 

• Certifikát uložen na USB Tokenu/Čipové kartě – je nutné nainstalovat aktuální verzi 
aplikace eRecept Signer. 

 

 
 

• Po nahrání certifikátů zvolte tlačítko: Podepsat a odeslat. Po zpracování žádosti 
obdržíte jednorázové přístupové údaje. Pokud jste zvolili zaslání jednorázových 
přístupových údajů elektronicky, obdržíte prostřednictvím emailu jednorázové 
přihlašovací jméno a prostřednictvím SMS PIN. V případě, že jste vlastníkem datové 
schránky, obdržíte jednorázové přístupové údaje prostřednictvím datové zprávy. 

• Pokud jste zvolili zaslání jednorázových přístupových údajů písemně, budou Vám 
zaslány prostřednictvím České pošty, s.p.. 

 
 

 
 

 



Ověření stavu podané žádosti 
 

• Na portálu https://testpristupy.sukl.cz/ je možné ověřit stav žádosti a to 
stisknutím dlaždice: Ověření stavu podané žádosti. 

 

 

• Po zadání čísla žádosti se objeví, v jakém je žádost stavu (např. žádost čeká na 
schválení, či žádost byla schválena na SÚKL...). V případě již schválené žádosti Vám 
byla na kontaktní údaje (email) odeslána notifikace o schválení žádosti a dle 
zvoleného způsobu doručení zaslány jednorázové přihlašovací údaje. Pokud již  
jednorázové přihlašovací údaje máte, přihlaste se jimi do portálu externích identit . 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



2. Přihlášení do portálu Externích identit. 

• Na portál https://testpristupy.sukl.cz/ v sekci: Správa přístupů k IT systémům 
SÚKL, najdete tlačítko: Správa identit. 

 

• Do Správy identit se  přihlaste zadáním Přihlašovacího jména/Čísla žádosti a PIN, 
které jste obdrželi na Vámi zadaný kontaktní údaj. 

 

 
 
 



3. Nastavení trvalého hesla po přihlášení do testovacího portálu 

Externích identit. 

• Po zadání čísla a dočasného PIN Vás portál Externích identit přesměruje na stránku 
pro vytvoření trvalého přihlašovacího údaje. Zde je nutné vyplnit nové heslo (min.12 
znaků..) dle politiky hesel a potvrdit tlačítkem odeslat.  

 



• V popup okně se Vám zobrazí nové přihlašovací jméno (číselný kód) Optiky, Výdeny, 
Smluvní výdejny pro přístup do portálu externích identit, který si  pečlivě 
poznamenejte a následně potvrďte volbou dlaždice „Děkuji, poznamenal jsem si“. 

 

• Po potvrzení je možné se již opakovaně přihlásit do portálu Externích identit novým 
Přihlašovacím jménem a Vámi zadaným heslem. 

  



4. Jak získat testovací komunikační SSL certifikát z testovacího 

portálu Externích identit pro přihlášení k ePoukazu 

• Po přihlášení do testovacího Portálu externích identity vyberte záložku Certifikáty. 
Následně zvolte tlačítko Generovat.  

• Po kliknutí na tlačítko generovat po Vás bude portál požadovat vytvoření hesla pro 
certifikát. Každý certifikát je chráněn přístupovým heslem, které musí splňovat 
nezbytné požadavky na bezpečnost (musí mít alespoň 8 znaků a musí obsahovat 
malá písmena, velká písmena a číslice. Není možné zadávat písmena s diakritikou a 
specifické symboly.).  

 
Heslo slouží k zabezpečení certifikátu a také k instalaci do Vašeho zařízení, proto je 
nutné si jej poznamenat!  
 

• Pokud je zadáno dostatečně bezpečné heslo (heslo bude označeno zelenou 
potvrzovací ikonou) a opakované zadání hesla se shoduje se zadaným heslem (opět 
potvrzovací ikona) je možné odeslat certifikát ke generování.  



 

 

• Systém Externích identit ihned započne generovat certifikát (ve sloupci „generovat“ 
se objeví text „GENERUJI“). Tato služba je asynchronní a dobu generování certifikátu 
nelze přesně určit. Doporučujeme proto v této fázi generování ukončit a vrátit se k 
této službě za cca 1 hodinu. Portál není nutné mít při generování otevřený. Je možné 
zavřít webový prohlížeč a kdykoliv se přihlásit znovu, proces generování certifikátu se 
nepřeruší.  

 

 
• Po vygenerování certifikátu zmizí v položce “Certifikát” hodnota “generuji…”. A 

zobrazí se ikona diskety, což je ikona ke stažení certifikátu. 
 

Stažení Certifikátu 
 

• Objeví se ikona zneplatnit a ikona diskety. Kliknutím na disketu pak můžete certifikát 
stáhnout a dále pokračovat v instalaci certifikátu do Vašeho počítače.  

 

 
  



Jak zneplatnit Certifikát 
 

• Kliknutím na možnost Zneplatnit, dojde ke zneplatnění původního certifikátu a lze 
generovat nový. 

 

Jak převydat (obnovit) Certifikát 
 

• Jedná se o znovu vydání certifikátu. Ikona převydat se objeví nejdříve měsíc před 
expirací certifikátu. Po převydání bude do data expirace platný, jak starý, tak nový 
certifikát. 

 

 
 
 
 
 



Rozdíl mezi globálním (na celou agendu) certifikátem a certifikátem na jednotlivá 
pracoviště. 
 

• V případě více pracovišť lze vygenerovat samostatný certifikát pro každé pracoviště 
provozovatele nebo jeden společný certifikát pro všechna pracoviště provozovatele. 
Pokud provozovatel vykonává více druhů činnosti (agend), je nutné vygenerovat pro 
každý druh činnosti - agendu (distributor, lékárna, zdravotnické zařízení atd.) certifikát 
zvlášť. 

• Když se zdravotnické zařízení rozhodne minimálně u jednoho z pracovišť používat 
samostatný certifikát, nelze používat certifikát globální.  

• Pokud chcete používat globální certifikát vyberte certifikát viz screen 

 
 

• Pokud chcete používat samostatný certifikát pro jednotlivá pracoviště vyberte 
generování certifikátu viz screen. 
 

 
 
  



5. Správa identit a ePoukazu po přihlášení do testovacího portálu 

Správa identit 

• Po přihlášení do portálu se zobrazí Detail subjektu, kde můžete vybírat ze záložek 
Obecné – Pracoviště – Certifikáty – Heslo - Moje žádosti – Historie. 

• V záložce Obecné lze vidět základní informace jako IČO, přihlašovací jméno, adresa 
a název subjektu. 

 

• V záložce Pracoviště jsou vypsány pracoviště a jejich adresy, a hlavně kódy 
pracovišť, které je nutné zadat do systému, pro správné fungování eReceptu.  

 

 
• U každého pracoviště najdete ještě záložku na správu daného pracoviště, které 

obsahuje záložky Obecné – Osoby na pracovišti – Kontakty – Oprávnění – 
Historie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• V záložce Osoby na pracovišti je nutné vyplnit všechny osoby daného zařízení, u 
kterých požadujete přístup k ePoukazu. Nezapomeňte vyplnit roli a možnosti, jak 
bude k ePoukazu daná osoba přistupovat (NIA).  

 

• Novou osobu na pracovišti přidáte stisknutím zelené ikony + Přidat novou osobu. 
Zobrazí se Vám přihlašovací pop up, ve kterém vyplníte údaje a stisknete uložit. 
Pokud nevyplníte některé pole správně, upozorní Vás pole červeným ohraničením. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Přidaná osoba se zobrazí v seznamu osob na pracovišti. Osoby lze editovat stiskem 
ikony tužky na pravé straně a dále je možné je rušit ikonou koše. 
 

 

• Po přidání je každé nové osobě přidělený Login, kterým se poté bude přihlašovat do 
testovacího prostředí ePoukazu. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• V záložce Heslo si můžete změnit sami heslo pro přístup do portálu Externích identit. 
 

• Záložky Moje žádosti a historie popisují v jakém stavu se nachází podaná žádost a 
co se s účtem dělo v historii.  

 
 
 


