
Představujeme vám elektronické žádos� o vydání a prodloužení plat-
nos� osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného do-
hledu (registrace).  
Na začátek je nutné říci, že elektronickou šablonu žádos� naleznete na 
webové adrese h�p://www.nconzo.cz/web/guest/formulare1 
Se žádos' pracujte intui�vně! Jak na to? 
Elektronické šablony obsahují údaje o: 
• žadateli 
• trvalé a kontaktní adrese 
• zaměstnavateli 
• výkonu povolání 
• odborné způsobilos� 
• specializované způsobilos� 
• zvláštní odborné způsobilos� 

 
Vkládání dat do elektronické žádos� je 
uživatelsky přívě�vé. Při vepisování kon-
krétního údaje lze využít nápovědy z ro-
lovacího seznamu nebo je možné použít 
přímé vkládání do pole, kdy se objeví 
našeptávač. Povinná pole jsou vždy 
označená žlutě a je nutné je vyplnit. 
 
So2ware umožňuje vyplnit žadatelům 
více způsobilos4 (navazující stupně vzdě-
lání, specializační vzdělávání a cer�fiko-
vané kurzy) použi4m tlačítka Přidat. 
V případě, že nebyly dohledány žádné 
položky v číselníku způsobilos4, danou 
způsobilost nevyplňujte – bude dopsána 
referenty z vámi doložených úředně 
ověřených dokladů. 
 
Při vstupu do jednotlivých elektronic-
kých žádos4 naleznete jejich odlišnos� 
(obr. 1).  
V případě, že nebude některá z povin-
ných položek v elektronickém formuláři 
uvedena (vámi vyplněna) a s�sknete 
tlačítko Odeslat, program vás na tyto 
nedostatky v žádos� upozorní tak, že-
červeně označí nevyplněné údaje v hor-
ní čás� elektronické žádos� (obr. 2).  
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Po doplnění chybějících údajů zvolte znovu tlačítko Odeslat ve spodní levé čás� elektronické žádos�. 
Po odeslání elektronické žádos� se objeví dokončovací formulář (obr. 3), v rámci něhož se zobrazí pokyny 
k vyplnění.  

Zde je možné nalézt důležité informace k: 
• potvrzení o výkonu zdravotnického povolání 
• dokladu o celoživotním vzdělávání žadatele/žadatelky, 
• zastoupení zplnomocněnou osobou 
 
Pokud jste v rámci vyplňování uvedli e-mailovou adresu, lze 
tuto žádost odeslat na uvedenou e-mailovou adresu. 
 
Závěrečným krokem je: 
�sk vyplněné elektronické žádos� 
její kompletace: 

• nalepení kolku na 1. straně žádos� 
• doložení „Potvrzení o výkonu zdravotnického povolání“ 
• soupis „Doklad o celoživotním vzdělávání žadatele/

žadatelky“ potvrzený zaměstnavatelem,  
• včetně doložených prostých kopií dokladů o vzdělávání 

(potvrzení, cer�fikátů apod.), 
• podpis. 

 
Věnujte pozornost pokynům pro vyplnění potvrzení o výkonu povolání a účas� na celoživotním vzdělá-
vání, které jsou umístěny ve spodní čás� dokončovacího formuláře. 
Výkon povolání a celoživotní vzdělávání nemusejí dokládat zdravotnič4 pracovníci, kteří žádají o vydání 
osvědčení do 18 měsíců ode dne získání způsobilos� k výkonu zdravotnického povolání v příslušném obo-
ru. POZOR! – nevztahuje se ke všem povoláním, raději si ověřte podmínky získání způsobilos� podle pří-
slušných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pokud potřebujete průvodce vyplňováním vy�sknout, použijte tlačítka CTRL+P. Práci s elektronickou ša-
blonou žádos� ukončíte s�sknu4m křížku v pravém horním rohu. Poslední krokem žadatele je pak odeslá-
ní kompletní podepsané žádos� na uvedenou poštovní adresu:  MZ ČR Registrace 
           Vinařská 6 
                     603 00 Brno 
 
Průvodce vyplňováním elektronického formuláře naleznete jak v nápovědě umístěné v elektronické šablo-
ně, tak i na webových stránkách Registru zdravotnických povolání:  
h�p://www.nconzo.cz/web/guest/formulare1 
 
Jaký komfort přináší žadatelům elektronická šablona žádos':  
 

• snížení chybovos� při vyplňování žádos4, a 4m i zkrácení doby správního řízení 
• aplikace upozorní žadatele na ev. nedodržení zákonem stanovené 60denní lhůty k podání žádos� 

o prodloužení platnos� osvědčení a nabídne mu možnost vyplnění žádos� o vydání osvědčení 
u platného prodloužení platnos� osvědčení jsou předvyplněné údaje z Registru zdravotnických  
pracovníků 

 
Přejeme vám hodně úspěchů při využívání nové aplikace.  

 
V případě problémů pište na e-mailovou adresu infolinka@nconzo.cz  
PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, Marta Hebronová, NCO NZO 

N Oš Jaroslava Zavoralová 

Nový registr nelékařských zdravotnických pracovníků (pokračování ze strany 1) 
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Zápis č. 12/2016/RŘ z jednání RŘ  HL, konané dne 11. 7. 2016   

 

 Přítomni:  MUDr. Volejník, CSc., pí. Zavoralová,   Ing. Tefrová, Ing. Ditrichová, pí. Vopařilová 
                   prim. MUDr. Klapalová, Z. Doležal 
Omluveni:    Ing. Půža,  JUDr. Chudoba,   Mgr. Mračnová 
 
07/12  Zastupitelnost všichni náměstci odešlou Mgr. Mračnové aktualizaci zastupitelnos�. T: do konce srpna 
 
Ř HL MUDr. Volejník:   

• Ř HL žádá o poskytnu4 kompletní informace o systému WIFI v HL.  T: do příš4 RŘ 
 

N Oš/MK  Zavoralová:  
• Klima�zace – pavilóny B a G  klima�zaci nepožadují. Rada byla informována samostatným sdělením. 

Diskuse o využívání klima�zace v pavilónu I a možnostech řešení.    
 

N  ZP MUDr. Klapalová: 
• Návrhy - vracíme  až 200 návrhů za měsíc   

 
N RHB Vopařilová: 

• Pro malý zájem byl zrušen prázdninový provoz bazénu pro zaměstnance 
 

N PER Ing. Tefrová: 
• Ve výplatním termínu v měsíci srpnu budou vyplaceny střediskové odměny a část manažerských 

odměn. 
 
N EÚ Ing. Ditrichová: 

• Řešena možnost, že se plánovaná rekonstrukce pavilónu E protáhne.   
 

V TO Doležal: 
• Předal informaci o možnos� získání dotace na zateplení. Prověří možnost využi4 pro pavilón E. 
• V roce 2016 bude zrealizována oprava spojovací cesty od křižovatky směrem k pavilónu C. 
• Z prostředků parku bude provedena nová cesta od kavárny Nopek směrem k hřiš� s cvičícími stroji. 

 
 

Zápis č. 13/2016/RŘ z jednání RŘ  HL, konané dne 25. 7.2016   
 

 
Přítomni: MUDr. Volejník, CSc., pí. Zavoralová, Ing. Ditrichová, JUDr. Chudoba, Mgr. Mračnová, Z. Doležal 
Omluveni: Ing. Půža, prim. MUDr. Klapalová, Ing. Tefrová, pí. Vopařilová, 
 
Ř HL MUDr. Volejník   

• Nácvikový chodník u pavilónu G bude zařazen do rehabilitačního programu. 
 

N Oš/MK  Zavoralová: 
Spolupráce s Univerzitou Pardubice – Cer�fikovaný kurz katetrizace močového měchýře  
 
N EÚ Ing. Ditrichová: 

• Náklady na zatravnění hřiště u pavilónu C  
 

V TO Doležal: 
• V srpnu bude zahájena oprava stezky pro koně. 
• V srpnu a září bude realizována oprava chodníku od pavilónu C k Prote�ce. 

Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová 
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Nástupy pracovního poměru v červnu 
Krejsa Vladimír, Ing.   zahradník PRO 
Kusá Bohumila   administra�vní pracovník, pavilónu F   
Červinková Andrea   zdravotní asistent pavilónu A 
 

Ukončení pracovního poměru v červnu 
Zlesáková Hana  technický pracovník HTS 
Doležalová Zdena  sestra  na rehabilitaci pavilónu A 
Horka Vladimír, MUDr. lékař pavilónu C 
Zemanová Nela, Mgr.  psycholog pavilónu F 
Sádovský Fran�šek  zdravotní asistent  pavilónu C  

Šrautová Petra  sestra pavilónu C   

 
Nástupy do pracovního poměru v červenci 
Baťa Tomáš   provozář HTS 
Zavřelová Eva   uklizeč pavilónu M 
Truncová Daniela  uklizeč pavilónu V 
Sodomková Jitka  sestra pavilónu C 
Schejbalová Michaela, Mgr. psycholog pavilónu F 
Jirsáková Marie  sestra pavilónu V /za pracovní neschopnost/ 
   
V červenci nastoupily na odbornou praxi v HL dvě studentky v oboru  fyzioterapie,  
dvě fyzioterapeutky Bc., a třináct brigádníků na výpomoc při úklidu, dále do parkové údržby, 
dopravy a prádelny. 

 
 
V červenci 2016 dosáhli pracovního výročí �to zaměstnanci: 
 
25 let  Šťastná Jitka  kuchař OVS 
  Krupková Milena kuchař OVS 
  Stodolová Ivana administra�vní pracovník pavilónu K 
 
30 let  Dušek Vojtěch modelář OPT 
  Neumann Jaroslav technický pracovník OPT 

               Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 

Ing. Bohuslava Tefrová, náměstek PER a PAM 

Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Personální oddělení informuje 

26. července proběhl velice úspěšně Letní den. Vedení léčebny děkuje 
všem organizátorům. 

Letní den v Hamzově léčebně  

PROGRAM 


