
Abyste mohli začít používat e-Recept v programu AIS, je třeba mít  kvalifikovaný certifikát a 
zaregistrovat se na SÚKL.

Kroky, které je třeba provést při registraci:

1. Nejdříve si zaktualizujte / nainstalujte Java komponentu (je nutná pro podpis žádosti 
certifikátem). Klikněte zde. (www.java.com) Stiskněte červené tlačítko a Javu nainstalujte. 
(Pozor! V instalačním okně Javy naleznete zaškrtávátko pro instalaci Norton Security Scan, 
zaškrtnutí zde zrušte.)

2. Zrestartujte počítač.
3. Přejděte na stránky www.epreskripce.cz (používejte jen prohlížeč Internet Explorer).
4. V záhlaví stránky naleznete položku Registrační formuláře
5. V kolonce Druhy formulářů vyberte správný druh žádosti.
6. Vyplňte formulář. V kolonce Požadovaný způsob komunikace vyberte Spojení SSL pomocí 

certifikátu.
7. Po vyplnění stiskněte tlačítko Podepsat a odeslat.
8. Následně by se mělo zobrazit okno Java (podepisovací komponenta), kde stiskněte tlačítko 

RUN.
9. Zobrazí se okno s výběrem certifikátů, vyberte ten, kterým chcete žádost podepsat (musí být 

kvalifikovaný). Pak jen stiskněte dole tlačítko Podepsat. 
10. Na Váš mail přijde notifikační zpráva, že byla žádost přijata. V případě, že Vám 

žádná nepřišla, žádost nebyla z nějakého důvodu přijata a proto kontaktujte call cenrum 
eReceptu.

10. Poštou pak přijde sada registračních údajů (může to trvat i více než 14 dní).

Po doručení dopisu se sadou přihlašovacích údajů postupujte takto:

1. Aktivujte službu eRecept. Postup jak vše aktivovat je uveden zde  . (Doporučení - nastavte 
všude stejné heslo).

2. Aktivaci neprovádějte hned jak Vám bude dopis doručen, ale až poté, co obdržíte od 
SUKL potvrzující mail, že již obdrželi doručenku o předání dopisu s registračními údaji 
(může to trvat i více jak týden). 

3.

V případě nejasností nebo s žádostí o pomoc s registrací se obraťe na call centrum pro eRecept 

800 900 555 nebo erecept@sukl.cz.

Do AIS jsou potřeba:

 údaje osoby pro přístup do centrálního úložiště - LDAP UID (xxxxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx).

 nové heslo přístupu osoby do centrálního úložiště.
 údaje zdravotnického zařízení - jeho kód (0000000xxxx).
 mít nainstalovaný certifikát od SUKLu.


