STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Telefon: +420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377

E-mail: posta@sukl.cz
Web: www.sukl.cz

Agentura – přístup do RZPRO a přidělení plné moci
Co je to agentura?
Agenturou nazýváme osobu, která může být zmocněna osobou zacházející se zdravotnickými prostředky
(„Oznamovatelem“) k provádění úkonů v RZPRO.
1) Na stránce www.rzpro.cz zvolte možnost „Žádost o přístup do Registru zdravotnických prostředků
pro Agentury“

2) Vyplňte žádost
Žádost vyplňte dle zobrazovaných instrukcí.

3) Vyplněnou žádost odešlete dle instrukcí ve spodní části žádosti
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4) Po zpracování žádosti obdržíte přihlašovací údaje (na Vámi zadanou e-mailovou adresu)

5) Klikněte na zaslaný odkaz

6) Vyplňte všechny položky formuláře a klikněte na „Aktivovat“

7) Váš účet byl úspěšně aktivován

8) Pro přihlášení klikněte
http://eregpublic.ksrzis.cz

na

„Přihlásit

se“
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v levém

horním

rohu
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stránce
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9) Zadejte jméno, které jste obdrželi e-mailem (viz bod 4)) a heslo (zvolili jste si v bodu 6)).
Po potvrzení vám do sms (nebo e-mailu) přijde potvrzovací kód. Ten vložte do příslušného pole
a stiskněte „Odeslat“.

10) ) Přístup do RZPRO
Nyní vidíte v pravém horním rohu název zvolené kontaktní osoby. V hlavní nabídce máte možnost kliknout
na zelený čtvereček „RZPRO“. Klikněte na něj.

11) ) Po kliknutí na RZPRO
V pravém horním rohu vidíte: „jméno vaší společnosti / Agentura“ a jediná dostupná možnost v hlavní
nabídce je „Domů“

To je v pořádku – pro práci v RZPRO je totiž zapotřebí, aby vám „Oznamovatel“ přidělil plnou moc Ve
chvíli, kdy tak nějaká společnost učiní, bude možné si v pravém horním rohu, kde je uvedeno jméno Vaší
společnosti, přepínat role.
Upozornění: systém RZPRO umožňuje udělit plnou moc pouze jedné agentuře. Technicky není možné
zplnomocnit více agentur!

12) Přidělení plné moci
Uživatel s rolí JSU/Žadatel může plnou moc udělit agentuře elektronickou formou. Po přihlášení Oznamovatele
do uživatelského účtu viz. bod 8 – 10, stiskne oznamovatel ikonu JSU a poté Plná moc. Vybere příslušnou
společnost a potvrdí.
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V případě problémů se obracejte na: helpdesk.registry@uzis.cz

Sekce zdravotnických prostředků
11. 10. 2018
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