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1 Kdo poskytuje údaje do NR-ZP 

Podle zákona č. 372/2011 Sb. se povinnost poskytovat informace do registru NR-ZP dělí mezi několik 

subjektů. Prvotní záznam provede buď vzdělávací instituce, na které osoba absolvovala vzdělání 

opravňující ji k výkonu zdravotnického povolání (lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a nelékařských 

zdravotnických pracovníků), nebo poskytovatel zdravotních či sociálních služeb, u kterého je dotyčná 

osoba zaměstnána. Osobní údaje se v obou případech automaticky přenáší ze Základních registrů 

veřejné správy. 

 

1.1 Je poskytování údajů do NR-ZP povinné? 

Ano. Povinnost poskytovat údaje do NR-ZP je stanovena v § 77 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

1.2 Jaké údaje vkládají do NR-ZP poskytovatelé zdravotních služeb? 

Poskytovatelé zdravotních služeb předávají do registru informace za veškeré osoby, které u daného 

poskytovatele poskytují zdravotní služby a vykonávají zdravotnické povolání. 

Poskytovatel, který je fyzickou osobou a poskytuje zdravotní služby, se do registru zapisuje také 

(zapisuje v podstatě sám sebe – fyzickou osobu). 

povinné položky: jméno a příjmení – RČ nebo datum narození (zvl. u cizinců) – státní příslušnost – 

identifikace poskytovatele – datum začátku pracovního vztahu – pracovní pozice 

Data je do systému možno vkládat i dávkově; informace k dávkovému vkládání najdete pod odkazem 

Datové rozhraní.  

Popis ručního zadávání obsahuje Zjednodušený návod pro poskytovatele. 

 

1.3 Jaké údaje vkládají do NR-ZP vzdělávací instituce? 

Vzdělávací instituce a pověřené organizace vkládají do systému informace o získaných odborných 

způsobilostech (základní odborná způsobilost, absolvovaný kmen, specializovaná způsobilost, zvláštní 

odborná způsobilost) svých absolventů. 

povinné položky: jméno a příjmení – RČ nebo datum narození (zvl. u cizinců) – státní příslušnost – 

vzdělávací instituce – způsobilost – datum získání způsobilosti – stát získání (CZ) 

Data je do systému možno vkládat i dávkově; informace k dávkovému vkládání najdete pod odkazem 

Datové rozhraní.  

Popis ručního zadávání obsahuje Zjednodušený návod pro instituce vzdělávající nelékařské pracovníky 

a Zjednodušený návod pro instituce poskytující specializační vzdělávání. 

http://www.uzis.cz/dokumenty/datove-rozhrani-nrzp
http://www.uzis.cz/system/files/dokumenty/NRZP_Zjednoduseny_navod_plneni_registru.pdf
http://www.uzis.cz/dokumenty/datove-rozhrani-nrzp
http://www.uzis.cz/system/files/u44/NR-ZP_zjednoudseny_navod_pro_vzdelavatele_NLZP_SS_VoS_v3_1.pdf
http://www.uzis.cz/system/files/u44/NR-ZP_zjednoduseny_navod_pro_vzdelavatele_specializacniho_vzdelavani.pdf
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1.4 Jaké jsou lhůty pro předání informací do NR-ZP? 

Do 10 dnů v případě získání nového vzdělání (hlásí vzdělávací instituce). 

Do 30 dnů (1x měsíčně) po nástupu do nového zaměstnání, v případě ukončení zaměstnání či v případě 

změny pracovní pozice (hlásí poskytovatelé zdrav. služeb). 

 

1.5 Chci zadat do systému údaje za vzdělávací instituci / poskytovatele zdrav. služeb, ale 

nemám přístup. Co mám dělat? 

Kontaktujte technický helpdesk ÚZIS ČR (tel.: +420 222 269 999; e-mail: helpdesk.registry@uzis.cz), 

kde Vám sdělí, kdo z Vaší organizace přístup do systému má, popř. Vám pomohou přístup zřídit. 

 

1.6 Mohu jako zdravotnický pracovník získat přístup do NR-ZP (např. abych si ověřil/a, 

jaké údaje tam jsou o mně vedené)? 

Ano. Je třeba vyplnit žádost a po jejím schválení Vám bude umožněn náhledový přístup. 

Upozorňujeme, že žádost je potřeba podepsat elektronickým podpisem, nebo s ověřeným podpisem 

poslat poštou (příp. přes datovou schránku). 

 

1.7 Mohu se do NR-ZP zadat (zapsat) sám/sama? 

Ne. Prvotní záznam do NR-ZP provádí výhradně výše zmíněné instituce, zdravotnický pracovník má 

možnost pouze do registru nahlížet, případně dodat některé doplňující údaje (tel., e-mail či adresu 

přechodného pobytu). Nahlížení Vám bude umožněno po vyplnění žádosti o přístup – viz bod 1.6. 

Pokud v NR-ZP nejste veden/a, obraťte se na zdravotnické zařízení, ve kterém pracujete, aby Vaše 

údaje doplnilo, případně na vzdělávací instituci, na které jste absolvováním lékařského či nelékařského 

oboru získal/a oprávnění k výkonu zdravotnického povolání. 

 

1.8 Může přístup do NR-ZP získat kdokoli? 

Ne. NR-ZP není veřejným registrem. Přístupy a zápis do NR-ZP je přesně definován zákonem 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

ve znění pozdějších předpisů. 

  

mailto:helpdesk.registry@uzis.cz
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost/Osoba
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2 Jaký okruh osob se do NR-ZP zadává 

Poskytovatel zdravotních či sociálních služeb 

Poskytovatel zdravotních či sociálních služeb předává do registru informace za své zaměstnance – 

pracovníky, kteří v jeho zařízení poskytují zdravotní služby: lékaři, zubní lékaři, farmaceuti a nelékařští 

zdravotničtí pracovníci. Výčet povolání, které jsou zdravotnickými pracovníky vykonávány, je uveden 

v zákonech č. 95/2004 a 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Do registru se nezadávají jiní 

odborní pracovníci dle § 43 zákona č. 96/2004. 

 

2.1 Koho ze svých zaměstnanců do registru zavádí poskytovatelé sociálních služeb? 

Poskytovatelé sociálních služeb do registru zapisují údaje pouze za ty pracovníky, kteří u poskytovatele 

vykonávají zdravotní služby. 

 

2.2 Musím uvádět i zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti či dohodu 

o provedení práce? 

Ano. Poskytovatel předává údaje také za zaměstnance, kteří pracují na dohodu o provedení práce či 

dohodu o pracovní činnosti.  

 

2.3 Poskytuji zdravotní služby, jsem fyzická osoba (OSVČ), nemám zaměstnance, musím 

se do registru také zapsat? 

Ano. Poskytovatel, který je fyzickou osobou a poskytuje zdravotní služby, se do registru zapisuje také 

(zapisuje v podstatě sám sebe). 

 

2.4 Evidují se v NR-ZP i cizinci, kteří jsou zdravotnickými pracovníky? 

Ano. Do registru NR-ZP se vkládají veškeré údaje i v případě cizích státních příslušníků, kteří na území 

ČR získali zdravotnické vzdělání, nebo byl takovým osobám uznán výkon zdravotnického povolání na 

území ČR, a také v případě, že zde tyto osoby poskytují zdravotní služby. 
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3 Jaký je vztah NR-ZP vůči registru RZP (provozovanému NCO NZO) 

Registr zdravotnických pracovníků (RZP) provozovaný NCO NZO byl uzavřen a data budou z tohoto 

registru převedena do NR-ZP (odhad převedení dat je srpen 2018).  

 

3.1 Jak je to s registracemi? Mohu/musím se registrovat v NR-ZP, abych mohl/a 

vykonávat práci bez odborného dohledu (týká se nelékařských povolání a zrušení 

registru NCO NZO)? 

Ne. Od 1. září 2017 byla povinnost registrace pro výkon povolání bez odborného dohledu pro všechny 

nelékařské zdravotnické pracovníky zrušena. Registraci do NR-ZP za Vás provede zákonem definovaná 

instituce (vzdělavatel nebo poskytovatel zdrav. služeb). 

 

Další informace jsou k dispozici na adrese https://www.nconzo.cz/cs/registr 

 

https://www.nconzo.cz/cs/registr

