
 
  Informace k využívaným typům formulářů 
  pro plátce pojistného a způsobu jejich vyplnění 
 

 
 

A) Papírové tiskopisy nebo elektronické formuláře ke čtení a tisku určené pro ruční 
vyplnění nebo na psacím stroji. 

 
1. Vyzvednutí tiskopisu na pobočce nebo stažení, otevření a tisk na vašem PC. 
2. Vyplnění ručně hůlkovým písmem nebo strojem. 
3. Doručení do ZP MV ČR osobně nebo poštou na pracoviště ZP MV ČR dle typu 

tiskopisu nebo žádosti, případně poštou na adresu P.O.BOX 95, 772 00 Olomouc 2.  
 

B) Formuláře ve formátu PDF k vyplnění a tisku přímo z počítače. 
 

1. Otevření pomocí programu Adobe Reader verze 8 a vyšší. 
2. Vyplnění přímo na počítači do interaktivních polí – formulář nelze vyplňovat ručně. 
3. Doručení do ZP MV ČR poštou na adresu P.O.BOX 95, 772 00 Olomouc 2, případně 

osobně nebo poštou na pracoviště ZP MV ČR.  
 

C) Elektronické podání formulářů prostřednictvím zabezpečeného přístupu na našich 
webových stránkách v části zvané E- komunikace. 

 
1. Pro přihlášení zvolte odkaz E-komunikace, tlačítko Vstup do E-komunikace, 

Registrovaní uživatelé – zadejte přidělené identifikační údaje (PIN a heslo). 
2. Elektronicky přijímáme od plátců pojistného formuláře Přehled o platbě pojistného 

zaměstnavatele, Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled OSVČ. 
3. Podrobné informace získáte na naší infolince 844 211 211 volba 2 nebo e-mailem 

na adrese eformsplatce@zpmvcr.cz, kde si můžete v případě potřeby vyžádat přidělení 
nebo opakované zaslání přístupových kódů. 

 
D) Elektronické podání formulářů prostřednictvím Datové schránky  

 
1. Do datové schránky zasílejte formuláře pouze ve formátu PDF. Používejte ověřené 

formuláře publikované příslušnou zdravotní pojišťovnou.   
2. V datové zprávě zasílejte formuláře samostatně bez příloh. Přílohy či jiná sdělení 

zasílejte odděleně v nové datové zprávě. 
3. Vyplněné formuláře již není třeba ručně podepisovat. 
 

 
Poznámka: 
 

1. Poučení k formulářům a zveřejňované informace jsou rovněž ve formátu PDF, který 
používáme pro zobrazování dokumentů, u kterých požadujeme, aby se vytiskly přesně 
v daném tvaru. 

2. Tiskopisy zaslané prostřednictvím e-mailové adresy posta@zpmvcr.cz musí mít připojen 
zaručený (certifikovaný) elektronický podpis.  

3. ZP MV ČR akceptuje  ručně podepsané skeny formulářů zaslané na e-mailovou adresu 
info@zpmvcr.cz .  
 

K stažení: 
 
Adobe Reader verze 8 a vyšší si můžete zdarma stáhnout z internetu na stránkách poskytujících 
produkty firmy Adobe v češtině např. www.stahuj.cz, www.amsoft.cz, nebo na www.adobe.com  . 
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