
ID Typ prvku Název prvku Popis prvku

Business actor KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické 

informační systémy zajišťuje zavádění, rozvoj a provoz 

informačních systémů.

Business actor ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Business actor Krajský úřad Krajský úřad

Business actor MO ČR Ministerstvo obrany České republiky

Business actor MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky

Business actor MSp ČR Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Business actor PZS Poskytovatel zdravotních služeb

Business actor PSS Poskytovatel sociálních služeb

Business actor Komora Komora

Business actor Zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna

Business actor Veřejnost Veřejnost

Business role Provozovatel Provozovatel NRZP

Business role Věcný správce Věcný správce NRZP

Business role Technický správce Technický správce NRZP

Business role Primární editor NRZP Primární editor NRZP, vkladá záznamy

Business role Sekundární editor NRZP Sekundární editor NRZP, aktualizuje údaje

Business role Čtenář NRZP Čtenář NRZP, čte data z registru (§74, odst. 3)

Location Přístup k registru Přístup k registru

Location Dálkový přenos Dálkový přenos

Location Webová aplikace Webová aplikace

Location Webové stránky MZ ČR Webové stránky MZ ČR

Business service Evidence údajů o poskytovatelích Evidence údajů o poskytovatelích

Business service Poskytování údajů o poskytovatelích Poskytování údajů o poskytovatelích

Business process Správa přístupů Správa přístupů

Business process Nastavení přístupů uživatelů Nastavení přístupů uživatelů

Business process Správa pravidel a žádostí o přístup Správa pravidel a žádostí o přístup

Business function Evidence a poskytování údajů o 

poskytovatelích

Evidence a poskytování údajů o poskytovatelích

Business process Vložení záznamu Vložení záznamu

Business process Aktualizace údajů Aktualizace údajů

Business process Dohledání záznamů v ZR Dohledání záznamů v základních registrech (ROB/AISEO, 

AIS C)

Business process Poskytování údajů Poskytování údajů

Business object Údaje o poskytovatelích zdravotních 

služeb

§77, odst. 1 a 2 novely 372/2011



Business object Identifikační údaje poskytovatele §76, odst. 1, písm. 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

Business object Údaje o odborném zástupci §74, odst. 1, písm. b)    údaje o odborném zástupci v 

rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb 

Business object Adresa místa poskytování §74, odst. 1, písm. c)    adresu místa nebo míst 

poskytování zdravotních služeb a další kontaktní údaje 

poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické 

pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové 

schránky 

Business object Forma zdravotní péče §74, odst. 1, písm. d)    formu zdravotní péče, obory 

zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 

odst. 2 písm. f) až i), nebo název zdravotní služby podle § 

2 odst. 2 písm. d) až f), a to pro každé místo poskytování 

Business object Datum zahájení poskytování §74, odst. 1, písm. e)    datum zahájení poskytování 

zdravotních služeb 

Business object Údaje o přerušení poskytování §74, odst. 1, písm. f)    údaj o přerušení poskytování 

zdravotních služeb 

Business object Údaj o pokračování v poskytování §74, odst. 1, písm. i)    údaj o pokračování v poskytování 

zdravotních služeb podle § 27 

Business object Údaj o pozastavení poskytování §74, odst. 1, písm. g)    údaj o pozastavení poskytování 

zdravotních služeb 

Business object Údaj o zániku oprávnění §74, odst. 1, písm. h)    údaj o zániku oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb 

Business object Provozní a ordinační doba §74, odst. 1, písm. j)    provozní a ordinační dobu 

Business object Seznam zdravotních pojišťoven §74, odst. 1, písm. k)    seznam zdravotních pojišťoven, s 

nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném 

zdravotním pojištění 

Business object Údaj o získání potvrzení o splnění 

podmínek

§74, odst. 1, písm. l)    údaj o získání potvrzení o splnění 

podmínek hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných 

zdravotních služeb podle tohoto zákona 

Business object Počet lůžek §74, odst. 1, písm. m)    počet lůžek podle formy a oboru 

zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 

odst. 2 písm. f) až i) 



Business object Přepočtený počet zdravotnických 

pracovníků

§74, odst. 1, písm. n)    přepočtený počet zdravotnických 

pracovníků v členění podle odborné způsobilosti, 

specializované způsobilosti a zvláštní odborné 

způsobilosti

Business object Poskytovatelé sociálních služeb, kteří 

poskytují zdravotní služby

§74, odst. 2, písm. a)    o poskytovatelích sociálních 

služeb, kteří poskytují zdravotní služby v rozsahu podle 

odstavce 1 písm. a), c), d) a e)

Business object Osoby poskytujících zdravotní služby §74, odst. 2, písm. b)    o osobách poskytujících zdravotní 

služby podle § 20, a to údaje uvedené v dokladu 

prokazujícím jejich oprávnění poskytovat zdravotní služby 

v jiném členském státě Evropské unie, Evropského 

hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, 

kontaktní adresa a další kontaktní údaje podle odstavce 1 

písm. c), datum zahájení a ukončení poskytování 

zdravotních služeb na území České republiky, zákaz 

poskytování zdravotních služeb na území České republiky 

a doba jeho trvání

Application component Národní registr poskytovatelů 

zdravotních služeb

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb


