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Kdo může vkládat informace 
Zákon 372/2011 Sb o zdravotních službách § 76

 vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace, které tímto 
provádějí prvotní zápis zdravotnického pracovníka do registru,

 Ministerstvo vnitra a Policie České republiky

 Ministerstvo zdravotnictví a pověřené organizace,

 poskytovatel zdravotních a sociálních služeb,

 zdravotnický pracovník dobrovolně,

 soud nebo příslušný správní orgán,

 komora.

 2) V případě chybějících údajů v Národním registru zdravotnických pracovníků 
je statistický ústav oprávněn je doplnit z údajů, které získá podle § 71a.



Co obsahuje 
 (1) registr zdravotnických pracovníků, 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 
jeho akademický titul, vědecká hodnost a vědecko-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,



Co obsahuje 
 označení odborné, specializované a zvláštní odborné nebo 

specializované způsobilosti

 číslo diplomu a datum jeho získání

 identifikační údaje vzdělávacího zařízení

 identifikační údaj uznávajícího orgánu,

 údaj, zda se jedná o hostující nebo usazenou osobu,

 v případě hostující osoby datum oznámení, na základě kterého může 
podle jiného právního předpisu vykonávat zdravotnické povolání,



Co obsahuje
 údaj, zda se jedná o zdravotnického pracovníka zařazeného do 

specializačního vzdělávání včetně oboru

 identifikační údaje zařízení kde je zdravotnický pracovník zaměstnán 
včetně oboru, druhu a formy zdravotní péče

 druh pracovněprávního vztahu a rozsah stanovené týdenní pracovní doby

 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



Co obsahuje 
 záznamy o

 1. pravomocných rozhodnutích o zákazu výkonu zdravotnického povolání,

 2. zápisu do seznamu členů komory a vyloučení z komory.



Kdo může nahlížet 
 vzdělávací zařízení, které jsou povinny vkládat údaje

 poskytovatel zdravotních služeb a účelem ověření údajů o vzdělání 
zaměstnance

 komora

 zdravotní pojišťovna



Kdo může nahlížet
 Ministerstvo zdravotnictví

 správní orgán za účelem výkonu jeho činnosti,

 Státní ústavu pro kontrolu léčiv

 zdravotnický pracovník v rozsahu údajů o něm vedených,

 osobám které informace do  registru zdravotnických pracovníků 
předávají,

 Ministerstvo práce a sociálních věcí za účelem výkonu státní správy v 
oblasti nemocenského pojištění.



Jak na to 
 prostřednictvím zaměstnavatele

 osobně na základě žádosti 

 https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-
zdravotnickych-pracovniku#o-registru











Odeslání formuláře 
 elektronickým podpisem

 tisk s ověřeným podpisem 

 odesláním žádosti z datové schránky fyzické osoby



Zpracování žádosti 

po zpracování žádosti je určená osoba kontaktována na 
uvedený e-mail.

 zaslané přístupové údaje  použije žadatel ke vstupu do 
registru 



Zpracování žádosti 



Přeji hodně úspěchů při kontrole údajů 


