
Návod k podání 
online žádosti 
o příspěvek 
z Fondu prevence 
v E-komunikaci



O příspěvek z Fondu prevence můžete zažádat online v E-komunikace ZP MV ČR, kterou najdete v pravém horním rohu 
našich internetových stránek www.zpmvcr.cz.

https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace
http://www.zpmvcr.cz


Přihlaste se
Přihlášení je možné třemi způsoby: 1) prostřednictvím Identity občana (NIA), 2) pomocí BankID nebo 
3) zadáním PIN a hesla pro přístup do E-komunikace ZP MV ČR. Pokud PIN a heslo ještě nemáte, 
zažádejte si o ně online zde: Žádost o přístupové údaje pro online komunikaci. 1

https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/ekomunikace
https://eforms.zpmvcr.cz/eforms/verejnost/pristupove-udaje


Žádost
Klikněte na sekci Pojištěnec a poté Žádost o proplacení příspěvku z Fondu prevence. 

Uvidíte historii čerpání příspěvků z Fondu prevence, náhled na sumu, kterou ještě můžete čerpat 
na základní programy a vedle náhled, co již máte vyčerpáno (objeví se po najetí kurzoru myši na text 
„do max. částky na základní programy zbývá“).

Pro založení nové žádosti klikněte na tlačítko „Založit nový příspěvek“.
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Postoupení
V případě, že rodič chce postoupit svůj příspěvek, přihlásí se do své E-komunikace, zvolí program 
„POSTUPTE svému dítěti“ a nahraje doklad. V dalším poli vyplní RČ svého dítěte (do 18 let, 
registrovaný u ZP MV ČR), systém to zkontroluje.
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Aktuální platné programy
Podle Vašeho data narození se vám nabídnou aktuální platné programy v kalendářním roce 
a příslušné položky určené buď pro děti nebo dospělé. Vyberte jednu z nich.
 
Programy jsou vypsány stejně jako na našem webu. Příklad: Pokud chcete žádat o příspěvek na 
pohybovou aktivitu, vyberte v E-komunikaci program Zdravý životní styl.
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Doklad
Vyplňte IČO, číslo dokladu a datum vystavení dokladu o proplacení. Doklad nezapomeňte nahrát.

Pokud platební doklad nemá číslo, vypíše se do příslušné kolonky rodné číslo pojištěnce.5



Kontrola
Nyní klikněte na tlačítko Zkontrolovat. Zelená pole jsou v pořádku. 
Pokud cena na vašem dokladu překračuje výši příspěvku, upravte požadovanou částku. 
Když je vše v pořádku, můžete žádost Uložit a Odeslat. 6



A to je vše
Nyní žádost posoudí naši pracovníci. Stav žádosti se zobrazí také v historii čerpání.7


