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

První přihlášení a první kroky po přihlášení do Registru zdravotnických prostředků
pro již ohlášenou osobu
Podle tohoto návodu postupujte tehdy, pokud jste osoba zacházející se zdravotnickými prostředky,
která:
- do 31.3.2015 splnila ohlašovací povinnost na Ministerstvu zdravotnictví (pak tento návod
navazuje na návod s názvem „SÚKL mi poslal dopis. Co teď?“).
Pakliže jste postupovali podle návodu „SÚKL mi poslal dopis. Co teď?“, pak již máte uživatelský účet
v prostředí eREG aktivován. Tento návod popisuje první přihlášení a kroky osoby, které byla data
migrována z původního Registru zdravotnických prostředků do registru nového.
První přihlášení do Registru zdravotnických prostředků
1) Ve svém internetovém prohlížeči (nejlépe Microsoft Internet Explorer 9, 10, 11 nebo Mozilla Firefox)
si otevřete stránku www.rzpro.cz.
2) Zhruba v první polovině stránky uvidíte hypertextový odkaz s názvem „Vstup pro Oznamovatele
a odborníky Zde “. Na nápis klikněte myší.

3) Zobrazí se Vám následující stránka s nutností přihlášení k Vašemu uživatelskému účtu. Vyplňte údaje,
které jste obdrželi v e-mailu. Uživatelské jméno bývá většinou složené z prvních šesti písmen Vašeho
příjmení a z prvního písmene Vašeho jména. Osobní heslo jste si nastavili v předchozích krocích (viz
návod „SÚKL mi poslal dopis. Co teď?“)

4) Po vyplnění požadovaných údajů klikněte na tlačítko „Odeslat“. V tuto chvíli kontrolujte svůj mobilní
telefon, respektive e-mail, na který Vám bude zaslán jednorázový kód. Jednorázový kód má omezenou
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platnost. V případě vypršení jeho platnosti je nutné kliknout na tlačítko „Zpět na odeslání
jednorázového kódu“.
5) Zobrazí se Vám stránka:

V zeleném rámečku také může být slovo SMS nahrazeno slovem e-mail. To podle toho, jaký jste
nastavili přihlašovací kanál.
6) Na Vaše telefonní číslo přijde v krátké době jednorázový kód. Kód přepište do pole „Jednorázový kód“
a klikněte na tlačítko „Odeslat“.
7) Zobrazí se Vám následující stránka. Na stránce klikněte na zelený rámeček s nápisem „RZPRO“.

8) Zobrazí se Vám následující stránka. Na stránce klikněte na zelený rámeček s nápisem „Osoba“. Je také
možné, že uvidíte pro svou osobu zpřístupněný modul zdravotnických prostředků (vedle zeleného
čtverečku s nápisem Osoba bude ještě jeden čtvereček s nápisem Zdravotnické prostředky) – to podle
toho, v jaké roli vystupujete.

9) Nyní se Vám zobrazila úvodní stránka registrace Vaší osoby. Jedná se o jakýsi dashboard, který Vám
bude zobrazovat nejaktuálnější zprávy o Vaší registraci.

2/7

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

První kroky v Registru zdravotnických prostředků
10) Prvním krokem ve Vašem prodloužení registrace osoby musí být kontrola přemigrovaných údajů
o Vaší společnosti / osobě!
11) Po levé straně zobrazované stránky V části „Navigace“ klikněte na pole s názvem „Detail osoby“.

12) Nyní se Vám zobrazí informace o registraci Vaší společnosti /osoby. Údaje uvedené v detailu osoby
prosím zkontrolujte! Zaměřte se především na kontrolu kontaktních údajů Vaší společnosti,
uvedené kontaktní osoby a na kontrolu ohlášených činností (tedy jako kdo na našem trhu
vystupujete). Kontrolu postačuje provést pouze v části „Detail“ – jak je zobrazeno níže. Při
prohlížení detailu osoby jsou všechna pole uzamčena a není možné je editovat – to je v pořádku
(vysvětleno bude níže).

13) Pokud údaje uvedené v „Detailu osoby“ jsou dle Vašeho mínění správné a úplné, pak se
kliknutím na zelený čtvereček s nápisem Osoba vraťte zpět na hlavní stranu. Pokud chcete údaje
změnit, musíte tak provést ještě před samotným prodloužením činnosti! Pak tedy opusťte pro
tuto chvíli tento návod a postupujte podle návodu s názvem „Potřebuji změnit údaje. Jak na to?“
14) V tuto chvíli jste tedy shledali, že údaje uvedené v Detailu osoby jsou úplné a správné a kliknutím
na zelený čtvereček s nápisem Osoba se vracíte zpět na úvodní stranu.
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15) Na hlavní stránce vidíte, že Vaše registrace je platná do 31.3.2016. Toto datum vyplývá
z přechodných ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích (zákon č. 268/2014 Sb.). Do
uvedeného data je nutné Vaši činnost prodloužit. Pokud tak neučiníte, bude Vaše osoba /
společnost ke dni 31.3.2016 z Registru zdravotnických prostředků automaticky vymazána.

16) Činnost prodloužíte kliknutím na tlačítko „Prodloužení činnosti (osoby)“, které se nachází v levé
části stránky v části Akce.

17) Následně se Vám zobrazí stránka k prodloužení Vaší činnosti. Až úplně dole naleznete tlačítko
„Výběr činnosti pro prodloužení “ – na to klikněte.

4/7

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

18) Na následující stránce se Vám zobrazí činnosti, které jste v minulosti ohlásili na Ministerstvu
zdravotnictví. Kliknutím na bílé čtverečky před samotnými činnostmi prosím zatrhněte, které
činnosti si přejete prodloužit. Činností zde může být uvedeno a následně zatrhnuto více najednou.
Zvolte všechny, které v současné době vykonáváte.

19) Pokud jste vybrali všechny činnosti, které chcete prodloužit, klikněte na tlačítko „Uložit“, které je
umístěno pod seznamem.

20) Nyní je vše nachystáno k prodloužení činnosti. Kliknutím na tlačítko „Podat“ stvrdíte správnost
Vašeho ohlášení.
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21) Zaškrtnutím checkboxu a následným kliknutím na tlačítko „Další“ Vaše ohlášení postoupí dále.

22) V následujícím okně se Vám zobrazí rekapitulace společně s nulovou částkou za prodloužení
činnosti Vaší osoby. Vše potvrdíte kliknutím na tlačítko „Podat“.
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23) Zobrazení následující hlášky Vám potvrzuje, že Vaše ohlášení bylo podáno.

Nyní je zapotřebí vyčkat, než Státní ústav pro kontrolu léčiv provede kontrolu správnosti Vašeho
ohlášení. S jakýmikoliv dalšími kroky je zapotřebí vyčkat na schválení této žádosti!
Státní ústav pro kontrolu léčiv zpracuje Vaše ohlášení bez zbytečného odkladu.
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