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Vzhledem k blížící se exspiraci SSL certifikátu SÚKLu je třeba, nejdříve měsíc před koncem platnosti tohoto certifikátu,
certifikát obnovit. Platnost certifikátu zjistíte v LpW v menu ČÍSELNÍKY /SYSTÉMOVÉ ČÍSELNÍKY /CERTIFIKÁTY , kde najdete
stávající certifikát SÚKL (jedná se o certifikát, u kterého máte zaškrtnuté tyto volby: Hlášení závad, LEK 13, Ochranné
prvky, ERecepty – stanice (SÚKL certifikát)).

■ Obnova certifikátu
Certifikát obnovíte na portálu SÚKLu (https://pristupy.sukl.cz/).
Zde půjdete na S PRÁVU PŘÍSTUPŮ / S PRÁVA IDENTIT – PŘIHLÁŠENÍ A VSTUP DO ADMINISTRACE , GENEROVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ
a přihlásíte se stávajícími přihlašovacími údaji zdravotnického zařízení, které jste od SÚKLu obdrželi poštou:
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Po přihlášení Vám bude přiděleno nové přístupové jméno. Dále budete vyzváni ke změně přístupového hesla. Nové
heslo musí mít minimálně 12 znaků (min. 1 velké písmeno a jedno číslo). Oba údaje je nutné si důkladně
poznamenat (za 2 roky bude třeba certifikát opět obnovit)!
Následně se musíte odhlásit a přihlásit se novým přihlašovacím jménem a novým heslem. Nyní se již dostanete
k samotné obnově certifikátu.
Certifikát obnovíte na záložce „Certifikáty“. Tlačítko pro obnovu certifikátu se objeví nejdříve měsíc před expirací
certifikátu. K novému certifikátu je potřeba opět nastavit heslo min. 8 míst (velká, malá písmena, číslice, bez zvláštních
znaků).
Návod SÚKLu pro generování certifikátu najdete zde: https://pristupy.sukl.cz/documents/navod_zdravotnicke_zarizeni.pdf

Nově vygenerovaný certifikát následně ikonou diskety stáhnete a nahrajete do LpW.

■ Nahrání certifikátu do LpW
V menu ČÍSELNÍKY /S YSTÉMOVÉ ČÍSELNÍKY /CERTIFIKÁTY nahradíte stávající komunikační certifikát SÚKL za nový.

!

Certifikát může být v lékárně
pojmenován různě. Jedná se o ten
certifikát, u kterého máte zaškrtnuté
následující volby: Hlášení závad, LEK13,
Ochranné prvky, ERecepty – stanice
(SÚKL certifikát)!

Kliknete na volbu „Nahrát“ a vyberete
obnovený certifikát, který potvrdíte
heslem. Po nahrání vidíte jeho novou
platnost. Následně je třeba změny
uložit.
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