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FMD – Rychlý upřesňující návod pro zadání údajů získaných registrací NSOL do 

Medioxu 
 

Registrace subjektů (lékáren), které se neúčastní pilotního testování, probíhá od 24. října 2018. Vzhledem k 
tomu jste byli, nebo v nejbližších dnech budete oslovoveni prostřednictvím informačních dopisů s přístupovými 
údaji, rozeslanými NOOLem k rukám statutárních orgánů na adresu sídla společnosti. 
 

Internetovou adresu pro registraci do NSOL jste obdrželi, nebo obdržíte společně s přístupovými údaji v tomto 
informačním dopise. 
Úplný návod pro registraci a další důležité informace naleznete na adrese https://www.czmvo.cz/cs/uzivatele-
systemu/lekarnici/ 
Tento krátký návod zpřesňuje část III. tohoto úplného návodu a také popisuje, kam přihlašující údaje získané při 
registraci do systému NSOL, zadat v systému Mediox. 
 
Při registraci postupujte podle tohoto úplného návodu. Důležitá je sekce „Přidání umístění“. K té se postupně 
dostanete po splnění předchozích kroků (Odsouhlasení smluvních podmínek, připojení koncového uživatele 
atd.) 
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Do pole „Název umístění“ doplníme kód pracoviště, který lékárně přidělil SÚKL. Pokud máte více provozoven, 
které mají přidělen svůj kód pracoviště, je třeba tento krok opakovat pro každou provozovnu zvlášť. 
 
Dalším důležitým krokem je přidání koncového zařízení: 
 

 
 

Zde stačí jako identifikátor zapsat název našeho lékárenského software – v tomto případě Mediox. Je to z toho 
důvodu, že ze všech míst v rámci lékárny (Příjem, výdejní místa, kancelář) přistupujeme stále k jedné databázi 
Medioxu. 
Výjimku tvoří lékárny, které mají více databází – instancí. To se týká hlavně nemocničních lékáren. Takové 
lékárny přidají pro každou instanci vlastní identifikátor. Vzhledem k problémům systému NSOL s diakritikou 
zapíšeme název identifikátoru bez diakritiky. Tedy například pro veřejnou lékárnu „Mediox – verejna“, nebo 
pro cytostatika „Mediox – cyto“, pro nemocniční část „Mediox – nemocnicni“ atd. 
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Zavedení vytvořených přihlašovacích údajů do Medioxu 
 

Vygenerované údaje vyplníme do konfigurace Medioxu. 
 

ID klienta zadáme do parametru konfigurace „Protipadělková směrnice FMD“ → „Připojení k serveru“ → „ID 
klienta“. 
Tajný klíč klienta zadáme do parametru konfigurace „Protipadělková směrnice FMD“ → „Připojení k serveru“ 
→ „Tajemství klienta“ 
 

 
 
 

 
 
Klíče, hesla a ostatní údaje jsou pouze ilustrativní, je nutno doplnit údaje obdržené od NSOL, nebo ty, které 
jsme si sami vygenerovali. 
 
Obrázek 1–4 je převzatý z podrobného návodu „Registrace koncového uživatele do národního systému 
ověřování léčiv (NSOL) verze 6.2., který naleznete na internetové adrese https://www.czmvo.cz/cs/uzivatele-
systemu/lekarnici/ 
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