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CÍL DOKUMENTU

Cílem dokumentu je popis předávaných položek do Národního registru zdravotnických pracovníků.

2.1

POŽITÉ ZKRATKY

ČR

Česká republika

IČO

Identifikační číslo organizace

PČZ

Pořadové číslo zařízení

IČZ

Identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb

MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky

NRZP

Národní registr zdravotnických pracovníků

NZIS

Národní zdravotnický informační systém

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

ÚZIS ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

3

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ NRZP

Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) je legislativně ukotven v zákoně č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), § 76 a § 77, ve znění
pozdějších předpisů:
§ 76

(1) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání
obsahuje údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k
výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky, a to
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnického pracovníka a akademický, vědecký a
pedagogický titul,
b) datum a místo narození,
c) pohlaví,
d) rodné číslo, bylo-li přiděleno, v případě cizinců číslo cestovního dokladu nebo jiného průkazu
totožnosti,
e) státní občanství,
f) označení odbornosti nebo odborností, včetně specializovaných a zvláštních odborných
způsobilostí, a datum jejich získání podle jiných právních předpisů, v případě uznání způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních předpisů označení odbornosti nebo
odborností a datum jejich uznání,
g) identifikační údaje vzdělávacího zařízení, akreditovaného zařízení nebo pověřené organizace, ve
kterých zdravotnický pracovník získal odbornou, specializovanou nebo zvláštní odbornou
způsobilost, v případě uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle jiných právních
předpisů identifikační údaj uznávajícího orgánu,
h) údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu,
i) v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může podle jiného právního
předpisu vykonávat zdravotnické povolání,

3 / 10

Národní registr zdravotnických pracovníků

j)

v případě zdravotnických pracovníků, kterých se týká specializační příprava nebo kteří jsou
v průběhu aprobačního řízení, údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do
specializačního vzdělávání nebo přípravy k aprobační zkoušce a obor specializačního vzdělávání
nebo aprobační zkoušky,
k) identifikační údaje poskytovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, u kterého zdravotnický
pracovník vykonává zdravotnické povolání, a druh a forma zdravotní péče, ve kterém zdravotnické
povolání vykonává,
l) adresu místa trvalého pobytu zdravotnického pracovníka, jde-li o cizince, adresu hlášeného
pobytu, a další kontaktní údaje, například telefonní číslo, adresu elektronické pošty nebo
identifikátor datové schránky, pokud adresu a další kontaktní údaje zdravotnický pracovní sdělil,
m) záznamy o
1. pravomocných rozhodnutí o zákazu výkonu zdravotnického povolání,
2. vyloučení z komory.
(2) Obsah Národního registru zdravotnických pracovníků je přístupný
a) vzdělávacímu zařízení, akreditovanému zařízení, ministerstvu, nebo pověřené organizaci, které
jsou editorem údajů o zdravotnickém pracovníkovi v rozsahu odstavce 1 písm. f) a g), v rozsahu
údajů uvedených v těchto ustanoveních,
b) poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb v rozsahu údajů o jeho zaměstnancích, včetně
hostujících osob, podle odstavce 1 písm. a) až j) a l) až m), a to za účelem zajištění poskytování
zdravotních služeb a ověřování plnění požadavků na personální zabezpečení poskytovaných
zdravotních služeb,
c) komoře v rozsahu údajů podle odstavce 1 vedených o jejích členech, za účelem výkonu její činnosti,
d) zdravotní pojišťovně v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f), g), i), j) a l), a to za účelem
provádění veřejného zdravotního pojištění,
e) ministerstvu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. f) až m), a to za účelem výkonu státní správy
v oblasti kontroly dostupnosti a kvality zdravotních služeb,
f) příslušnému správnímu orgánu v rozsahu údajů podle odstavce 1 písm. a), b), f) a g) až m), a to za
účelem výkonu jeho činnosti,
g) Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v rozsahu údajů o lékařích, zubních lékařích a farmaceutech
podle odstavce 1 písm. a), b), f), j) a l), a to za účelem výkonu státní správy v oblasti lékové politiky,
h) zdravotnickému pracovníkovi v rozsahu údajů o něm vedených.
§ 77
Do Národního registru zdravotnických pracovníků předávají údaje podle § 76 odst. 1

a)
b)
c)
d)
e)
f)

písm. a, d), f), g) a j) vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace,
které tímto provádějí prvotní zápis zdravotnického pracovníka do registru,
písm. a) až e) Ministerstvo vnitra a Policie České republiky v souladu s § 71,
písm. g) až j) ministerstvo a pověřené organizace,
písm. j), k) a m) poskytovatel a poskytovatel sociálních služeb,
písm. l) zdravotnický pracovník dobrovolně,
písm. m)
1. bodu 1 soud nebo příslušný správní orgán,
2. bodu 2 komora.
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Způsob předávání dat je vymezen vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického
informačního systému a to takto:
3.1

OKRUH POSKYTOVATELŮ A DALŠÍCH OSOB PŘEDÁVAJÍCÍCH ÚDAJE:

Každý subjekt uvedený v § 77 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
3.2

PERIODICITA A LHŮTY PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ:

Údaje se předávají za každou osobu odborně způsobilou k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře, farmaceuta a za zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez
odborného dohledu po získání odborné způsobilosti nebo odborné a specializované způsobilosti do 10
pracovních dnů ode dne získání odborné nebo specializované způsobilosti nebo po zahájení, přerušení či
ukončení zdravotnického povolání. V případě nových skutečností a změn v již uvedených údajích se údaje
předávají bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od změny.

4

SEZNAM PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮ

Seznam předávaných údajů do NRZP (s výjimkou parametrů označených jako Povinné jsou ostatní parametry
nepovinné):
Název položky

Název XML
elementu

Datový typ

Identifikační údaje

Popis
Základní údaje pracovníka, uveďte minimálně
jméno a příjmení a jeden identifikátor (RČ, číslo
dokladu, datum narození, AIFO, …)

Číslo NRZP

NRZPCislo

Číslo(9)

Identifikátor NRZP, pokud je znám

Datum změny

DatumZmeny

Datum

Uveďte datum aktualizace, pokud je k dispozici

Jméno

Jmeno

Text(100)

Povinné

Příjmení

Prijmeni

Text(100)

Povinné

Rodné příjmení

RodnePrijmeni

Text(100)

Pohlaví

Pohlavi

Číselník

Rodné číslo

RodneCislo

Text

S lomítkem či bez lomítka – pouze pro občany
ČR. Pro ostatní státní příslušnosti (včetně
Slováků) je možné zahraniční RČ zapsat do pole
„Číslo dokladu“.

Číslo dokladu

Doklad/CisloDokl
adu

Text(50)

U cizinců číslo pasu nebo občanského průkazu,
případně jiný údaj (cizí RČ …)

Druh dokladu

Doklad/DruhDokl
adu

Číselník

Druh dokladu uvedeného v Čísle dokladu. Může
být

-

-

M
Z

ID - občanský průkaz,
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P - cestovní pas,
IR - povolení k pobytu,
J – jiný,

AIFO úložka

Aifo/UlozkaId

Text(36)

UUID - 36 znaků (Pouze pro zdrojové systémy
disponující AIFO)

Aifo

Aifo/
LokalniAifoValue

Integer

AIFO, Lokální AIFO (Pouze pro zdrojové systémy
disponující)

Datum narození

DatumNarozeni

Datum

Uveďte dle možnosti

Místo narození

MistoNarozeni

Text(48)

Uveďte textem

Stát narození

StatMistaNarozen
i

Číselník
CZEM{ČSÚ/DAS
TA}

U cizinců, Kód státu 2 písmenový

Státní příslušnost

StatniObcanstvi

Číselník
CZEM{ČSÚ/DAS
TA}

Povinné, Kód státu 2 písmenový

Hostující/Usazená

HostujiciUsazena

Číselník

Hostujici = Hostující
Usazena = Usazená
prázdné pro ostatní

Datum oznámení

DatumOznameni

Datum

Pro hostující osoby, datum oznámení případně
datum vystavení EPC (Evropský profesní průkaz)

Poznámka

Poznamka

Text(1024)

Textové pole pro poznámky u osoby. Při zápisu
se původní hodnota poznámky u pracovníka
nahradí novou hodnotou.

Povolání

SeznamPovolani

Povolání

Povolani/Nazev

Tituly

Tituly

Tituly

Titul

Odborná způsobilost

OdborneZpusobil
osti/OdbornaZpus
obilost

Číslo NRZP

NRZPCislo

Číslo(9)

Identifikátor NRZP, pokud je znám

Typ způsobilosti

TypZpusobilosti

Číselník

Může být:

(opakovatelná sekce)
Číselník
POVOLANI

Uveďte povolání dle číselníku

(opakovatelná sekce) Uveďte tituly akademické,
pedagogické, vědecké.
Číselník TITULY

Uvádějte jednotlivě. Uvádí se všechny tituly, jak
před jménem, tak za jménem.
(opakovatelná sekce) Pokud není uvedeno
datum získání nebo uznání, je třeba uvést
datum zařazení do přípravy, případně i datum
vyřazení.

-

„Zdravotnicka“ pro zdravotnické
způsobilosti, které jsou kontrolovány
proti číselníku
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„Jina“ pro způsobilosti jiné, které jsou
zapsány textem a nejsou kontrolovány
proti číselníku oborů

Obor

Obor

Číselník OBOR

Povinné: uveďte obor dle číselníku, je možné
použít buď název, nebo kód oboru

Stát získání

StatZiskani

Číselník
CZEM{DASTA}

Povinné: Kód státu 2 písmenový

Datum získání

DatumZiskani

Datum

Uveďte alespoň rok

Vzdělávací instituce
– Název

VzdelavaciInstituc
e/Nazev

Číselník
VZDELAVACIINS
TITUCE

Povinné: uveďte název instituce v ČR, musí
následovat Vzdělávací instituce – IČO.

Vzdělávací instituce
– IČO

VzdelavaciInstituc
e/ICO

Text(8)

Pouze pro ČR, musí být uvedeno i Vzdělávací
instituce – Název

Diplom – číslo

Diplom

Text(20)

Číslo diplomu

/Cislo
Diplom – datum
vydání

Diplom/DatumVy
dani

Datum

Datum vydání diplomu

Datum zařazení do
přípravy

Priprava/DatumZ
arazeni

Datum

Jen v případě aprobace

Datum vyřazení
z přípravy

Priprava/DatumV
yrazeni

Datum

Jen v případě aprobace

Datum uznání

DatumUznani

Datum

Datum uznání odbornosti

Uznávající instituce –
Název

UznavajiciInstituc
e/Nazev

Číselník
VZDELAVACIINS
TITUCE

Název instituce (pokud je vyplněna, musí být
v ČR)

Uznávající instituce –
IČO

UznavajiciInstituc
e/ICO

Text(8)

IČO. Povinné, pokud je vyplněn název instituce.

Poznámky

Poznamka

Text(1024)

Kmen

Kmeny/Kmen

Číslo NRZP

NRZPCislo

Číslo(9)

Identifikátor NRZP, pokud je znám

Název kmene

NazevKmene

Číselník
ZAKLADNIKMEN

Povinné: Vyberte hodnotu z číselníku, použijte
buď název, nebo kód

Datum získání

DatumZiskani

Datum

Povinné: Uveďte alespoň rok

Vzdělávací instituce
– Název

VzdelavaciInstituc
e/Nazev

Číselník
VZDELAVACIINS
TITUCE

Povinné: uveďte název instituce v ČR, musí
následovat Vzdělávací instituce – IČO.

Vzdělávací instituce
– IČO

VzdelavaciInstituc
e/ICO

Text(8)

Pouze pro ČR, musí být uvedeno i Vzdělávací
instituce – Název

Poznámky

Poznamka

Text(1024)

Specializovaná
způsobilost

SpecializovaneZp
usobilosti/Speciali

Uvádějte u nedokončené specializace lékaře

(opakovatelná sekce) Pokud není uvedeno
datum získání nebo uznání, je třeba uvést
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zovanaZpusobilos
t

datum zařazení do přípravy, případně i datum
vyřazení.

Číslo NRZP

NRZPCislo

Číslo(9)

Identifikátor NRZP, pokud je znám

Obor

Obor

Číselník
SPECIALIZACE

Povinné: Uveďte obor dle číselníku. Použijte
Název nebo Kód v uvedeném číselníku

Datum získání

DatumZiskani

Datum

Uveďte alespoň rok

Stát získání

StatZiskani

Číselník
CZEM(ČSÚ)

Povinné: Kód státu 2 písmenový

Příznak aprobace

Priprava/Aprobac
e

Boolean

Použijte tento příznak jen v případě
aprobačního vzdělávání (cizinci)

Datum zařazení do
přípravy

Priprava/DatumZ
arazeni

Datum

Specializační nebo aprobační. Týká se pouze
lékařů, kteří zahájili specializační přípravu.
Smyslem je evidovat i tu část lékařů, která se v
rámci specializační přípravy podílí na personální
kapacitě poskytované péče v dané specializaci.

Datum vyřazení
z přípravy

Priprava/DatumV
yrazeni

Datum

Datum vyřazení ze specializačního nebo
aprobačního vzdělání

Vzdělávací instituce
– Název

VzdelavaciInstituc
e/Nazev

Číselník
VZDELAVACIINS
TITUCE

Povinné: uveďte název instituce v ČR, musí
následovat Vzdělávací instituce – IČO.

Vzdělávací instituce
– IČO

VzdelavaciInstituc
e/ICO

Text(8)

Pouze pro ČR, musí být uvedeno i Vzdělávací
instituce – Název

Číslo o diplomu

Diplom/Cislo

Text(20)

Číslo uděleného diplomu

Datum vydání
diplomu

Diplom/
DatumVydani

Datum

Datum uznání

DatumUznani

Datum

Datum uznání diplomu, pokud se jedná o cizince
nebo uznaný diplom MZ ČR

Uznávající instituce –
Název

UznavajiciInstituc
e/Nazev

Číselník
VZDELAVACIINS
TITUCE

Název instituce (pokud je vyplněna, musí být
v ČR, ve většině případu to bude MZ ČR)

Uznávající instituce –
IČO

UznavajiciInstituc
e/ICO

Text(8)

IČO. Povinné, pokud je vyplněn název instituce.

Poznámky

Poznamka

Text(1024)

Zvláštní odborná
způsobilost

ZvlastniOdborneZ
pusobilosti/
ZvlastniOdbornaZ
pusobilost

Číslo NRZP

NRZPCislo

Číslo(9)

Identifikátor NRZP, pokud je znám

Typ způsobilosti

TypZpusobilosti

Číselník

Může být:

(opakovatelná sekce) Pokud není uvedeno
datum získání, je třeba uvést datum zařazení do
přípravy, případně i datum vyřazení.

-

„Zdravotnicka“ pro zdravotnické
způsobilosti, které jsou kontrolovány
proti číselníku
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„Jina“ pro způsobilosti jiné, které jsou
zapsány textem a nejsou kontrolovány
proti číselníku oborů

Obor

Obor

Číselník
CERTIFIKOVANY
KURZ

Povinné: Uveďte obor z uvedeného číselníku.
Použijte Název nebo Kód v uvedeném číselníku.

Datum získání

DatumZiskani

Datum

Uveďte alespoň rok

Datum zařazení do
přípravy

Priprava/
DatumZarazeni

Datum

Datum vyřazení
z přípravy

Priorava/
DatumVyrazeni

Datum

Vzdělávací instituce
– Název

VzdelavaciInstituc
e/Nazev

Číselník
VZDELAVACIINS
TITUCE

Povinné: uveďte název instituce v ČR, musí
následovat Vzdělávací instituce – IČO.

Vzdělávací instituce
– IČO

VzdelavaciInstituc
e/ICO

Text(8)

IČO. Povinné, pokud je vyplněn název instituce.

Poznámky

Poznamka

Text(1024)

Výkon povolání

VykonyPovolani/
VykonPovolani

Číslo NRZP

NRZPCislo

Číslo(9)

Identifikátor NRZP, pokud je znám

Povolání

Povolani

Číselník
POVOLANI

Povinné: Uveďte povolání dle číselníku

Kdo změnu zapsal

SpravniOrgan

Text(50)

Povinné: Správní orgán nebo komora

Platnost – Datum Od

PlatnostDatumOd

Datum

Povinné: Odkdy platí zákaz/vyloučení

Platnost – Datum Do

PlatnostDatumDo

Datum

Dokdy platí zákaz

Typ změny výkonu

TypZmenyVykonu

Číselník

Povinné:

(opakovatelná sekce) Dle platné legislativy
zákazy výkonu povolání nebo vyloučení
z komory.

-

Zakaz = Zákaz
Vylouceni = Vyloučení

Rozsah

Rozsah

Text (256)

Rozsah zákazu, omezení – věcný rozsah zákazu,
například pouze určité činnosti

Spisová značka nebo
čj.

SpZnCj

Text(256)

Číslo jednací rozhodnutí

Poznámky

Poznamka

Text(1024)

Nepovinná poznámka

Zaměstnání

SeznamZamestna
ni/ Zamestnani

(opakovatelná sekce) U jednoho poskytovatele
je možné vyplnit více souběžných zaměstnání v
několika zařízeních či odděleních/oborech. Vždy
je nutné uvést jednu z kombinací identifikace
zařízení:
a)

IČO

b) IČO + PČZ
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c)

IČO + PCŽ + Oddělení/Obor

Číslo NRZP

NRZPCislo

Číslo

Identifikátor NRZP, pokud je znám

Pracovní pozice

Povolani

Číselník
POVOLANI

Uveďte povolání dle číselníku

Poskytovatel - IČO

Poskytovatel/ICO

Text(8)

Povinné: IČO

Poskytovatel -Název

Poskytovatel/Naz
ev

Text(1024)

Povinné: Název

Zdravotnické zařízení
PČZ

Poskytovatel
/ZarizeniOddeleni
/ZdravotnickeZari
zeniPCZ

Text(3)

Volitelně PČZ (pořadové číslo zařízení dle výkazů
ÚZIS, či Národního registru poskytovatelů
zdravotních služeb, 3 číslice). Kód lze dohledat
na stránce http://nrpzs.uzis.cz

Oddělení
/Obor/Pracoviště

Poskytovatel
/ZarizeniOddeleni
/ Oddeleni

Číselník

Volitelně kód oddělení/oboru v souladu s E2, E3
výkazy ÚZIS, výběr z číselníku

Forma péče

Poskytovatel
/ZarizeniOddeleni
/FormaPece

Číselník
FormaPece

Volitelně kód formy péče v souladu s E2, E3
výkazy ÚZIS, výběr z číselníku

Druh péče

Poskytovatel
/ZarizeniOddeleni
/DruhPece

Číselník
DruhPece

Volitelně kód druhu péče, k vyplnění pouze u
vybraných zdravotních služeb dle číselníku

Platnost – Datum Od

PlatnostDatumOd

Datum

Povinné: Začátek pracovního poměru

Platnost – Datum Do

PlatnostDatumDo

Datum

Konec pracovního poměru

Poznámka

Poznamka

Text (1024)

Nepovinná poznámka

Oddělení
/Obor/Pracovišt
ě
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