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Úvod




Neveřejný registr – referenční databáze
 Dostupný pouze pro instituce či osoby definované v
zákoně č. 372/2011 Sb. – vymezuje zápis / čtení
údajů
Údaje o zdravotnických pracovnících
Lékaři, zubní lékaři, farmaceuti (podle zákona č.
95/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 Nelékařští zdravotničtí pracovníci (podle § 5 až § 42 zákona
č. 96/2004 Sb.)
 dosažené
vzdělání
(odborná
způsobilost,
kmen,
specializovaná způsobilost, zvláštní odborná způsobilost)
 zaměstnání u poskytovatele zdravotních služeb (výkon
povolání)


Úvod
1) Primární editoři (zapisovatelé dosaženého vzdělání zdravotnického
pracovníka)










Vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy
 Zápis základní odborné způsobilosti, dosaženého specializačního
vzdělání, certifikovaných kurzů…
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
 Zápis dosaženého specializačního vzdělání, certifikovaných kurzů… (L, Z,
F + NLZP)
NCO NZO
 Zápis dosaženého specializačního vzdělání, certifikovaných kurzů…
(NLZP)
Další akreditované instituce (např. někteří poskytovatelé zdravotních
služeb - PZS)
MZ ČR
 uznávání vzdělání cizinců, přiznání vzdělání občanů ČR

Úvod
2) Další editoři registru


Poskytovatelé zdravotních služeb (PZS)



Zápis povolání (zaměstnání) zdravotnického pracovníka
V registru budou nově sledovány úvazky zdravotnických pracovníků





Oborové komory




Zápis vyloučení z komory a členství v komoře (týká se pouze L, Z, F)

Soudy




druh pracovněprávního vztahu
týdenní pracovní doba

Zápis pravomocných rozhodnutí

Zdravotnický pracovník



Prohlížení zadaných údajů o své osobě, doplnění kontaktních údajů
Vytvoření výpisu o dosaženém vzdělání (PDF – elektronický podpis)

3) Čtenáři





Zdravotní pojišťovny
SÚKL
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečen

Aktuální stav plnění registru NLZP (VŠ)


Data pravidelně (měsíční intervaly) odevzdávají
všechny vysoké školy vzdělávající NLZP (20 VŠ
vzdělávající NLZP)
V

průměru odevzdáni absolventi od roku 2008 do roku
2018
 Nejstarší data poskytla ČVUT (2002) a UPOL Olomouc
(2004)

Aktuální stav plnění registru NLZP (VoŠ a VŠ)


Data pravidelně odevzdává 84 SŠ a VoŠ z
celkového počtu 87 škol aktuálně vzdělávajících
NLZP
 Data

odevzdaná za rozmezí let 2005 – 2018
 Přibližně 2/3 odevzdalo pouze rok 2018

Získání přístupu k registru a přihlášení
Aktuálně existují dvě základní možnosti jak nahlédnout a zkontrolovat vlastní údaje v registru
A.

Přes svého zaměstnavatele


Jedná se ve většině případů o
zaměstnance personálního odboru,
který
pravidelně
zapisuje
informace o vašem zaměstnání do
registru.



Daná osoba (personalista) má již
přístup do registru a vy si nemusíte
podávat svoji osobní žádost



Osoba
Vám
může
pořídit
elektronický výpis vašich údajů v z
registru v PDF



Pokud nevíte, jaké osoba vašeho
zaměstnavatele vám může výpis
pořídit, můžete se obrátit na
Helpdesk ÚZIS ČR.

B.

Podáním vlastní žádosti o
přístup do registru


Zdravotnický pracovník vyplní na
stránkách ÚZIS ČR žádost o přístup
do registru



Po odeslání žádosti a jejím
zpracování obdrží zdravotnický
pracovník elektronickou cestou
aktivační údaje pro získání přístupu
do registru



Po aktivací účtu získává
zdravotnický pracovník přistup k
veškerým údajům vedeným o své
osobě v registru

Získání přístupu k registru a přihlášení

A.

Přes svého zaměstnavatele
Výhody:


Zdravotnický pracovník nemusí
vyplňovat žádost o přístup



Procesně rychlejší proces získání
informací z registru

B.

Podáním vlastní žádosti o
přístup do registru
Výhody:


Po získání přístupu získá zdravotnický
pracovník kompletní náhled na své
údaje v registru



Zdravotnický pracovník si může sám
vytvořit elektronický výpis údajů z
registru

Nevýhody:


V případě, kdy je zaměstnanec
zaměstnán u více PZS, daný
personalista vidí v registru pouze
informace o zaměstnání u vlastního
PZS. Případný elektronický výpis
ze stran údajů o zaměstnání nemusí
být kompletní

Nevýhody:


Vyplněná žádost o přístup do registru
musí být opatřena elektronickým
podpisem osoby, datovou schránkou
fyzické osoby, či opatřena ověřeným
podpisem při odeslání poštou.

Získání přístupu k registru a přihlášení

C.

Připravovaná možnost – Přihlášení pomocí elektronického občanského
průkazu
Výhody:


Zdravotnický pracovník nemusí vyplňovat žádost o přístup



Procesně rychlejší proces získání informací z registru z pohodlí domova

Nevýhody:


Nutnost mít elektronický občanský průkaz (průkaz s čipem), vydávaný po 1.7.2018



Nutnost mít na tomto občanském průkazu aktivované elektronické funkce pro kontakt se státní
správou



Notebook, či PC se čtečkou čipových karet.

Plánujeme od září 2019

Získání přístupu k registru a přihlášení
Postup pro podání vlastní žádosti o přístup do registru

1.

2.

Žádost o přístup pro zdravotnického pracovníka naleznete na
internetových stránkách ÚZIS ČR v sekci věnované Národním registru
zdravotnických pracovníků, internetová adresa:
http://www.uzis.cz/node/7131
V pravé části stránky stisknete položku „Žádosti o přístup“ a po otevření
dokumentu vyberete odkaz pro žádost o přístup pro Zdravotnického
pracovníka“

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost/Osoba

Získání přístupu k registru a přihlášení
Postup pro podání vlastní žádosti o přístup do registru

Získání přístupu k registru a přihlášení
Nastavení přístupových údajů
3.

4.

Po zpracování žádosti helpdeskem ÚZIS ČR, Vám přijde aktivační email
(na emailovou adresu uvedenou v žádosti o přístup), ve kterém je uvedeno
vaše uživatelské jméno, které budete používat pro přístup do registru.
V procesu aktivace účtu si také nastavíte uživatelské heslo, které budete
používat.

Přihlášení do registru
3.

Přihlášení do registru provedete stisknutím tohoto odkazu, kde následně
vyberete položku přihlášení - vstup pro oprávněné uživatele:
http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup

Získání přístupu k registru a přihlášení
Přihlášení do registru
Uživatelské jméno bylo
vygenerováno automaticky a
bylo součástí aktivačního
emailu

Heslo jste si nastavili sami při
aktivaci účtu

Jednorázový kontrolní kód je
zaslána váš email, nebo
telefon, který byl uveden v
žádosti o přístup.

Kontrola vlastních údajů v registru


Po přihlášení je stisknete ikonu registru NR-ZP, která se nachází v horní části
obrazovky a následně se zobrazí kompletní výpis údajů o vaší osobě

Kontrola vlastních údajů v registru

Kontrola vlastních údajů v registru


Pokud by nastal případ, že nejste v registru vůbec veden (žádná ze
zákonem stanovených institucí nepředala data o vaší osobě do registru),
zobrazí se Vám tento obrázek. V tom případě je nutné postupovat dle
reklamačního schématu na následující stránce a oslovit danou instituci, aby
vás do registru zapsala.

Reklamace údajů



V některých případech se může stát, že se zdravotnický pracovník nenajde
v registru vůbec, či mu v registru chybí informace o zaměstnání, nebo
vzdělání. V tomto případě je potřebné, aby se zdravotnický pracovník
obrátil na instituci, jejíž údaje v registru chybí, aby je dle řádného znění
zákona do registru doplnila.

Reklamace údajů

Výpis údajů zdravotnického pracovníka z registru


Zákon č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, umožňuje nahradit úředně
ověřené kopie dokladů na žádosti o zařazení do certifikovaného kurzu výpisem
z Národního registru zdravotnických pracovníků

§ 62
(1) Žádost o zařazení do certifikovaného kurzu podává uchazeč akreditovanému zařízení.
(2) Součástí žádosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti,
popřípadě o získané specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti nebo o uznání
způsobilosti podle hlavy VII nebo VIII. Tyto doklady lze nahradit výpisem z Národního
registru zdravotnických pracovníků, vedeného podle zákona o zdravotních službách (dále
jen „registr“).

Výpis údajů zdravotnického pracovníka z registru




Elektronicky podepsaný výpis z registru opatřený kvalifikovaným
certifikátem ÚZIS ČR si může pořídit každý zdravotnický pracovník, který
má přístup ke svým údajům v registru (přístup získal dle předchozího
postupu).
Na dolní stránce detailu své osoby, klikne na ikonu tisk a následně se mu
vygeneruje elektronicky podepsaný výpis ve formátu PDF.

Výpis údajů zdravotnického pracovníka z registru

Děkuji za pozornost

Jakub.Kubat@uzis.cz

Informace na stránkách ÚZIS ČR
www.uzis.cz
http://www.uzis.cz/node/7131
http://www.uzis.cz/dokumenty/datove-rozhrani-nrzp
http://www.uzis.cz/zpravy/informace-k-narodnimu-registru-zdravotnickych-pracovniku
http://www.uzis.cz/kontakty

