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Technické minimum

• Technické minimum

• Grafické uživatelské rozhraní je podporováno na 

prohlížečích Internet Exprorer verze 8, 9, 10 a 

FireFox verze 4-17

• Ostatní prohlížeče (např. Opera, Chrome, Edge) 

nejsou podporovány

• Je nutné mít povolený skriptovací jazyk JavaSkript

• Pro správnou funkčnost e-learningu je třeba mít 

nainstalován Flash Player

• Pro otevírání PDF souborů je nutné mít 

nainstalován Acrobat Reader



Prostředí JTP

• Jednotná technologická platforma (dále jen 

JTP)

• Přináší sjednocení různých systémů a registrů 

využívaných v resortu zdravotnictví (zdravotnické, 

hygienické, administrativní)

• Zjednodušuje způsob využívání těchto systémů a 

registrů

• Sjednocuje technologické řešení

• Zajišťuje vysoké nároky na bezpečnost dat



Prostředí JTP

JTP

NOR TBC RZPRO ISVP

JSU



Získání přístupu

• Získání přístupu do produkčního prostředí

• Každý subjekt má tzv. žadatele (JSU), který zajišťuje 

přístup dalších uživatelů do prostředí JTP    

• Podá přes aplikaci JSU elektronicky žádost o přístup 

do produkčního prostředí (jméno, příjmení, datum 

narození, email, mobilní telefon, pracoviště, role)

• Uživatel má pouze jeden účet, jeden login a 

heslo pro přístup do všech registrů a 

systémů



Aktivace účtu

• Nový uživatel obdrží aktivační link



Aktivace účtu



Aktivace účtu

• Aktivace účtu probíhá pouze jednou, 
přístupy do dalších registrů v prostředí JTP 
jsou navázány na již existující uživatelský 
účet

• Uživateli, který má již aktivní účet se zobrazí 
na dashboardu ikona nového systému



Přihlášení do systému ISVP

• Přihlášení probíhá přes strnku

http://eregpublic.ksrzis.cz

• Zde v sekci „Ostatní registry“ naleznete část 

věnovanou registru ISVP

• Odkaz na externí žádost

• Dokument 



Přihlášení do systému ISVP

• Dvoustupňové přihlášení



Přihlášení do systému ISVP

• Jednorázový kód – SMS nebo emailem

• Platnost kódu 10 minut



Obnova hesla

• Obnova hesla



Obnova hesla



Obnova hesla



Dashboard

• Po přihlášení je uživateli zobrazena výchozí 

stránka tzv. dashboard. Odtud vstupuje do 

dalších registrů či systémů dle nastavení 

jeho přístupových práv v JSU.



Ikony služeb JTP

• Uživatel může editovat své údaje v profilu 

uživatele



Ikony služeb JTP



Ikony služeb JTP

• Obsah vázán na úroveň, v níž se uživatel 

nachází



Hlášení problému



Hlášení problému

• Jednoduchý způsob zadání požadavku, bez 

nutnosti používat jiný komunikační kanál

• Otevírá se v novém okně, je tedy třeba mít povoleno 

jejich otevírání

• Evidence požadavků

• Zdroj pro tvorbu znalostní databáze, možnost upozornit 

na často se opakující chyby v sekci časté otázky a 

odpovědi

• Řešení požadavků v rámci stanovených 

termínů

• Sběr rozvojových požadavků



Důležité kontakty

• Odkazy
http://eregpublic.ksrzis.cz

• Technická podpora

• Zajišťuje ÚZIS ČR

helpdesk.registry@ksrzis.cz

+420 222 269 999

• Metodická podpora

• Zajišťuje AZV ČR

helpdesk@azvcr.cz

+420 271 019 257



Děkuji za pozornost …


