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1 Preambule 

1.1 Rozsah dokumentu 

Dokument je zpracován na základě projektu eREG - Úprava rezortních registrů a 
konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy. 

1.2 Identifikace dokumentu 

Tento dokument odpovídá standardu Ministerstva informatiky „Standard ISVS 005/02.01 
pro náležitosti životního cyklu informačního systému“, a rovněž mezinárodní normě ČSN 
ISO/IEC 12207 pro řízení primárních procesů v životním cyklu softwaru. 

1.3 Klasifikace dokumentu 

Dokument je klasifikován jako „veřejný“. 



 

 

 

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR. 

Reg. číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06382 

Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy  3 

1.4 Historie dokumentu 

Tabulka 1: Historie dokumentu 

Verze Datum Autor Poznámka 

0v1 1. 12. 2014 Petra 
Holíková 

Verze k připomínkám  

1v0 11. 12. 2014 Michal 
Pravda 

Finální verze  

1v1 2. 1. 2015 Michal 
Pravda 

Úprava nadpisů 

1v2 16. 8. 2017 Svetlana 
Drábková 

Provedena změna vlastníka 
dokumentu, upraven vzhled 
dokumentu 
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4 Seznam použitých termínů a zkratek 

Přehled termínů a zkratek, použitých v dokumentu. 

 

Tabulka 2: Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam 

IČO Identifikační číslo osoby - identifikační číslo právnické osoby, 
podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu 

JSU Jednotná správa uživatelů 

NZIS  Národní zdravotnický informační systém 

NRPZS Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
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5 Aktivace a přihlášení uživatele 

5.1 Založení a aktivace účtu 

Na vyplněné žádosti jste předali administrátorům ÚZIS ČR údaje potřebné pro založení účtu 
(jméno, příjmení, e-mail, volitelně mobilní telefon, IČO). Po ověření žádosti jsou údaje 
vloženy do správy uživatelů a je vytvořen Váš uživatelský účet. 

Se založením účtu získáte přístup do Jednotné správy uživatelů (JSU), kde lze žádat o 
přístupy do rezortních registrů (NRPZS a další) a spravovat účty všech zaměstnanců Vaší 
organizace v jednotném prostředí registrů rezortu zdravotnictví. 

Účet je nutné nejprve aktivovat, na Váš e-mail uvedený v žádosti Vám přijde zpráva pro 
aktivaci a první přihlášení. 

5.2 Aktivační e-mail 

Po obdržení aktivačního e-mailu můžete aktivovat svůj uživatelský účet. E-mail obsahuje 
uživatelské jméno a aktivační odkaz s platností 30 dní. Kliknutím na aktivační odkaz 
přejdete na stránku „Aktivace uživatelského účtu“.  Instrukce jsou obsaženy v e-mailu. 

Obrázek 1: Aktivační e-mail 
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5.3 Aktivace uživatelského účtu 

Aktivace sestává z vyplnění formuláře. Nejprve zvolte své osobní heslo a poté je zadejte 
znovu pro kontrolu. Délka hesla je min. 6 znaků. Číslo mobilního telefonu je nepovinné. 
Zadáním čísla mobilního telefonu umožníte automatickou obnovu hesla zasláním pomocí 
SMS. Zadané údaje můžete kdykoli později změnit po přihlášení v konfiguraci uživatelského 
profilu. 

Obrázek 2: Aktivace uživatelského účtu 

 

5.3.1 Bezpečnostní otázky 

Bezpečnostní otázky jsou určeny pro automatickou obnovu ztraceného nebo zapomenutého 
hesla. Z nabízených otázek vyberte dvě, na které znáte jednoznačnou odpověď. 

Obrázek 3: Aktivace uživatelského účtu – bezpečnostní otázky 
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Obrázek 4: Aktivace uživatelského účtu – vyplněná pole 

 

5.3.2 Vlastní aktivace účtu 

Volbou tlačítka <Aktivovat> uživatelský účet aktivujete. Po aktivaci se zobrazí stránka 
s informací o úspěšné aktivaci. Pokračujte odkazem „Přihlásit se“, kterou najdete v horní 
liště nebo na stránkách veřejného webu. 

Obrázek 5: Úspěšná aktivace uživatelského účtu  
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6 Přihlášení do registru 

Přihlášení do registru probíhá na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup. Po kliknutí 
na odkaz: Vstup pro oprávněné uživatele se zobrazí formulář „Přihlášení do registrů rezortu 
zdravotnictví“. Zde vyplňte pole „Uživatelské jméno“, které jste obdrželi v aktivačním e-
mailu. Dále zadejte své osobní heslo, které jste si zvolili při aktivaci. Do řádku pod 
obrázkem opište vygenerované číslice z obrázku. Pokud jsou čísla nečitelná, můžete požádat 
o nový obrázek kliknutím na nápis „Načíst nový obrázek“. Nakonec zadané údaje potvrďte 
tlačítkem <Odeslat>.  

Při dalším přihlášení stačí zadat pouze uživatelské jméno a heslo (+jednorázový kód). 
Číslice z kontrolního obrázku je nutné přepsat pouze při prvním přihlášení a pokaždé, je-li 
chybně zadáno uživatelské jméno nebo heslo. 

Obrázek 6: Přihlášení do registru  

 
Obrázek 7: Jednorázový kód  

 

http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup
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6.1 Dashboard 

Dashboard je webový portál, který nabízí vstupní bod pro přístup k aplikacím registrů a 
integruje do sebe přístup ke konfiguraci uživatelského profilu a pracovní plochy uživatele.  

Obrázek 8: Dashboard  

 

6.2 Možnost úpravy uživatelského profilu 

Sekce „Konfigurace“ umožňuje konfiguraci profilu, přizpůsobení stránky a odhlášení 
uživatele. Obsah a volby v tomto menu se mění v závislosti na aktuálně zobrazené části 
registru. Kliknutím na „Profil uživatele“ v sekci „Konfigurace“ zobrazíte formulář pro 
úpravu uživatelského profilu.  

Obrázek 9: Konfigurace uživatelského profilu  
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V uživatelském profilu máte možnost změnit kontaktní údaje (telefon, e-mail, přihlašovací 
kanál) osobní heslo, sadu bezpečnostních otázek. Je potřeba znovu zadat bezpečnostní heslo. 

Obrázek 10: Profil uživatele  

 
V prvním kroku se zobrazí stávající údaje o účtu, s vyznačením položek, které je možné 
změnit. Uživatel změní vybrané údaje a formulář odešle. Provede se kontrola vyplněných 
údajů a v případě chyby je uživatel vyzván k opravě. Po uložení se zobrazí potvrzení o 
uložení změněných údajů. 

Obrázek 11: Bezpečnostní otázky  
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