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Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, posoudil Vaši 

žádost ze dne 2. 7. 2021, doručenou ÚZIS ČR dne 8. 7. 2021 pod č. j. UZIS/035973/2021, o poskytnutí 

informací týkajících se následujících informací:  

 

„… zda Národní registr zdravotnických pracovníků na internetových stránkách ÚZIS byl dne 29. dubna 2021 

plně funkční 

Zda tento systém vydával potvrzení o tom, že jsem do něj nahlížela a kontrolovala údaje svých zaměstnanců 

Zda tento systém plně fungoval ve všech prohlížečích 

Zda systém upozorňoval, že na kartě zaměstnance nejsou uvedeny všechny důležité údaje 

Zda systém upozorňoval, že je potřeba na kartě zaměstnance ještě něco doplnit 

Zda systém dával chybovou hlášku v případě, že nebylo na kartě zaměstnance vše vyplněno 

Tyto dotazy pokládám na základě toho, že když jsem 11. června 2021 kontrolovala údaje svých zaměstnanců, 

po otevření údajů jednotlivých pracovníků se objevila červená chybová hláška, která tam 29. dubna 2021 

zaručeně nebyla. …“ 

 

K Vašemu dotazu ÚZIS ČR uvádí následující: 

 

Ad „Zda Národní registr zdravotnických pracovníků na internetových stránkách ÚZIS byl dne 29. dubna 2021 

plně funkční“: 

Ano, Národní registr zdravotnických pracovníků fungoval dne 29. 4. 2021 zcela korektně. 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

Praha 2, Palackého nám. 4  

(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) 

 

 

 

 

Doporučenou poštou 
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Ad „Zda tento systém vydával potvrzení o tom, že jsem do něj nahlížela a kontrolovala údaje svých 

zaměstnanců“: 

Ano, potvrzení o nahlížení je dispozici v LOGu registru 

 

Ad „Zda tento systém plně fungoval ve všech prohlížečích“: 

Nemáme informaci o tom, ve kterých prohlížečích registr nefunguje. V nejnovějších verzích  prohlížečů 

Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge systém určitě funguje. 

 

Ad „Zda systém upozorňoval, že na kartě zaměstnance nejsou uvedeny všechny důležité údaje“: 

Uživatel tyto informace vidí, tedy vidí, co vyplněné má a co vyplněné nemá. Bez povinných informací 

nelze editovatelný záznam uložit.  

 

Ad „Zda systém upozorňoval, že je potřeba na kartě zaměstnance ještě něco doplnit“: 

Platí totéž jako u předchozí otázky.  

 

Ad „Zda systém dával chybovou hlášku v případě, že nebylo na kartě zaměstnance vše vyplněno“: 

Platí totéž jako u předchozí otázky.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

Poučení o opravném prostředku: 

 

Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k 

informacím ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o 

ní Ministerstvo zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni 

doručení tohoto sdělení.  

 




