
 

Zjednodušený návod používání Národního registru 
zdravotnických pracovníků pro zaměstnance krajských 

úřadů  
 

Metodický materiál Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři: Mgr. Jakub Kubát, Mgr. Vojtěch Černý a kolektiv 

Verze: 3.0 

Datum:  

 

27. 03. 2019 

 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  
Palackého nám. 4, P.O. BOX 60, 128 01 Praha 2  
e-mail: uzis@uzis.cz.  
 

  

mailto:uzis@uzis.cz


Národní registr zdravotnických pracovníků  

2 / 10 

,,CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748 - Rozvoj technologické platformy NZIS“ 

Obsah 

1 Komu je metodický materiál určen ................................................................................................. 3 

2 Přístup do registru ........................................................................................................................... 3 

2.1 Osoba žadatele ........................................................................................................................ 3 

2.2 Založení nového přístupu do registru ..................................................................................... 3 

3 Jak pracovat s údaji v registru ......................................................................................................... 6 

3.1 Přihlášení do registru .............................................................................................................. 6 

3.2 Vyhledávání údajů ................................................................................................................... 8 

4 Kontakty na ÚZIS ČR ...................................................................................................................... 10 

4.1 Technická podpora registrů – technický Helpdesk ................................................................ 10 

4.2 Metodická podpora – metodický Helpdesk .......................................................................... 10 

4.3 Pracovníci pro metodickou podporu v jednotlivých krajích .................................................. 10 

 

 

  



Národní registr zdravotnických pracovníků  

3 / 10 

,,CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748 - Rozvoj technologické platformy NZIS“ 

1 Komu je metodický materiál určen 

Tento metodický materiál je určen pro pracovníky krajských úřadů. Ti mají možnost přístupu k datům 

Národního registru zdravotnických pracovníků (dále „NR-ZP“ nebo též jen „registr“) danou zákonem 

č. 372/2011 Sb., který v § 76 odst. 2 písm. f) stanoví, že registr je přístupný příslušnému správnímu 

orgánu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f) a g) až m), a to za účelem výkonu jeho činnosti.  

2 Přístup do registru  

2.1 Osoba žadatele 

Přístupy do registru NR-ZP zprostředkovává pracovník krajského úřadu s přidělenou rolí tzv. žadatele. 

Pokud si nejste jisti, kdo z Vašich kolegů tuto roli zastává, kontaktujte Technický Helpdesk ÚZIS ČR: 

Email: helpdesk.registry@uzis.cz 

Telefon: +420 222 269 999 

2.2 Založení nového přístupu do registru 

Tento odstavec je určen pouze pro osobu žadatele! Pokud nejste žadatelem, zkontaktujte tuto 

osobu, ať Vám přístup do registru založí. 

Po přihlášení do prostředí eREG zvolte aplikaci JSU – Jednotná správa uživatelů: 

 

Pomocí ikony „Uživatelé“ zobrazíte seznam osob, které mají za váš subjekt do prostředí eREG přístup. 

Přesvědčte se, že zobrazujete všechny uživatele (Stav = Všichni).  

V případě, že osobu, které chcete roli přidat, v uvedeném seznamu naleznete, použijte tlačítko 

„Žádost“ v pravé části za jejím jménem. 

 

mailto:helpdesk.registry@uzis.cz?subject=Helpdesk%20registry%3A%20
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Jestliže hledaná osoba není v seznamu zobrazena, je třeba jí nejprve účet založit. 

Zvolte ikonu „Nový uživatel“. 

 

 

Vyplňte požadované údaje a přejděte k výběru aplikace. 

 

 

Následně proveďte výběr pracoviště a role. Nabídku vyvoláte kliknutím na ikonu na konci každého 

okna. Potvrzení výběru provedete dovojím poklikáním na nabídku či použitím tlačítka „Vybrat“. Výběr 

potvrďte tlačítkem „Přidat“. 
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Posledním krokem je podání žádosti pomocí tlačítka „Podat“  v levé spodní části formuláře. 
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3 Jak pracovat s údaji v registru  

3.1 Přihlášení do registru 

Přihlášení provedete na webové stránce http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup 

Zde vyberete položku Přihlášení – Vstup pro oprávněné uživatele.  

 

 

Zadáte uživatelské jméno, heslo, opíšete čísla z kontrolního obrázku a stisknete tlačítko 

„Odeslat/Send“. 

http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup
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Obratem Vám na email nebo mobilní telefon (dle volby nastavené na žádosti o přístup) přijde 

jednorázový kód, který zapíšete do příslušného pole a opětovně zvolíte „Odeslat/Send“.  

 

Nyní jste se přihlásili do prostředí registrů NZIS. Národní registr zdravotnických pracovníků naleznete 

pod zelenou ikonou NRZP v horní liště. 
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3.2 Vyhledávání údajů 

Po přihlášení stiskněte ikonu „vyhledání pracovníka“. 

 

Vyberte jednu z níže uvedených skupin údajů, které je potřeba vyplnit. Přednastavena je možnost 

vyhledat pracovníka dle jména, příjmení a rodného čísla. Po zadání těchto údajů stiskněte tlačítko 

Hledat. 

 

 

Po vyhledání se Vám zobrazí údaje o hledané osobě. 
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Alternativní možností je vyhledání osob přes ikonu „pracovníci“. 

 

Po kliknutí na ikonu pracovníci se zobrazí skupina filtrů, pomocí kterých lze vyhledat zdravotnického 

pracovníka (pracovníky). Do jedné z položek napíšete hledaný výraz a stisknete tlačítko Vyhledat. 

Pokud chcete vyhledat všechny neukončené a aktivní zadané pracovníky, doporučujeme ve filtru u 

položky „stav pracovníka“ zvolit položku „platné“ a poté stisknout tlačítko Vyhledat. 

 

Po stisknutí ikony zelené lupy se dostáváte na detail zvoleného zdravotnického pracovníka. 
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4 Kontakty na ÚZIS ČR 

Pokud byste potřebovali jakékoli další doplňkové informace, můžete se obrátit na náš Helpdesk, či 

regionální metodiky – viz kontakty níže. 

4.1 Technická podpora registrů – technický Helpdesk 

helpdesk.registry@uzis.cz 

+420 222 269 999 

4.2 Metodická podpora – metodický Helpdesk 

helpdesk@uzis.cz 

+420 222 269 998 

+420 222 269 884 

+420 222 269 883 

4.3 Pracovníci pro metodickou podporu v jednotlivých krajích 

Kraj:   Metodik:   email:    telefon: 

Hl. m. Praha  Ing. Lubomír Korbel    lubomir.korbel@uzis.cz   778529727 

Středočeský kraj Mgr. Daniela Drobílková  daniela.drobilkova@uzis.cz  778529201 

Jihočeský  Ing. Miroslav Šůch   miroslav.such@uzis.cz   770149303 

Plzeňský  Ing. Miroslav Šůch   miroslav.such@uzis.cz   770149303 

Karlovarský  Ing. Miroslav Šůch   miroslav.such@uzis.cz   770149303 

Ústecký   Ing. Jaroslav Štefek   jaroslav.stefek@uzis.cz   778529205 

Liberecký  Ing. Jaroslav Štefek   jaroslav.stefek@uzis.cz   778529205 

Královéhradecký Ing. Jaroslav Štefek   jaroslav.stefek@uzis.cz   778529205 

Pardubický  Mgr. David Gába   david.gaba@uzis.cz   778529203 

Vysočina  Radomír Vostrčil   radek.vostrcil@uzis.cz   778529208 

Jihomoravský  Radomír Vostrčil   radek.vostrcil@uzis.cz   778529208 

Zlínský   Bc. Jiří Kozlík   jiri.kozlik@uzis.cz  778529207 

Olomoucký  Bc. Tomáš Hruška   tomas.hruska@uzis.cz   778529206 

Moravskoslezský 

   okresy KI, OP   Mgr. David Gába  david.gaba@uzis.cz  778529203 

   okresy BR, OV  Bc. Tomáš Hruška   tomas.hruska@uzis.cz   778529206 

   okresy FM, NJ  Bc. Jiří Kozlík   jiri.kozlik@uzis.cz  778529207 
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