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1. Obecné informace 

Odkaz na aplikaci EP2W naleznete po vstupu do VZP Pointu (https://point.vzp.cz) na úvodní straně 

vlevo – „Vstup do aplikací“ - „EP2“. 

Uživatelské jméno a heslo vám přidělí pracovník VZP. V uživatelském účtu ve VZP Pointu musíte mít 

zaveden platný certifikát a tento certifikát musíte mít naimportovaný v počítači, ze kterého se 

přihlašujete. Tento certifikát následně zvolíte při vstupu do EP2W. 

 

Stručný popis aplikace 

 „Úkoly“ - hlavní nabídka 

 „Zahájení procesu“ – podání žádosti o Přílohu, nahrání Přílohy ze PC, apod. 

 „Nastavení“ – nastavení uživatelského účtu  

 „Přehledy“ – přehled všech úkolů (žádostí) včetně archivovaných a zrušených 

 Podrobné informace o aplikaci EP2 naleznete v manuálu – Aplikace EP2 – horní lišta – 
Příručky 

   

Po prvním přihlášení si změňte své heslo! 

Klikněte na „Nastavení“ – „Změnit heslo“ 

 

2. Žádost o přílohu 

 

Klikněte na „Zahájení procesu“ – vyberte z nabídky požadovaný proces, například „EP2 – Žádost 

o přílohu“.   

 
 

https://point.vzp.cz/
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Klikněte na „Přidat ze seznamu“, vyplňte povinné údaje (datum) + případně další volitelné údaje 

a klikněte na „Vyhledat“.  

 
 

Načte se seznam pracovišť (IČZ), která máte oprávnění zastupovat.  

 
 

V levém sloupci zatrhněte všechna IČZ, pro která požadujete přílohu, a klikněte na OK.

 
 

Úplně dole na stránce klikněte na „Dokončit žádost el. Přílohy“ označené zeleným zatržítkem. 

 
 

V rámečku se objeví informace o přijetí požadavku. 

 
 

Kliknutím přejděte na záložku „Úkoly“, uvidíte zde požadované žádosti o přílohy („EP2 – vyplnit 

přílohu“). V levé části klikněte na své jméno a poté na tlačítko „Obnovit“. 
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3. Vyplnění přílohy a odeslání k podpisu do VZP 

 

Přílohy je nyní potřeba vyplnit a poslat do VZP k podpisu. 

Klikněte na ikonku PDF ( ). Zkontrolujte přílohu, případně ji vyplňte a klikněte na „Uložit“. 

V seznamu úkolů označte danou přílohu zatržítkem a dole na stránce klikněte na „Předat VZP“. 

 
 

Objeví se tabulka se jmény oprávněných pracovníků VZP, vyberte z nabídky jméno a klikněte na OK.  

 
 

V okénku se objeví informace o předání úkolů do VZP. Klikněte na OK. 
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4. Podpis přílohy a odeslání do VZP 

4.1 – Podepsání jednotlivého dokumentu 

Až se vrátí podepsané přílohy z VZP, obdržíte notifikaci na svůj e-mail (pokud ji máte nastavenou ve 

svém účtu – záložka „Nastavení“). 

 

V záložce „Úkoly“ pod svým jménem („EP2 – K podpisu ZZ“) uvidíte seznam příloh. 

 
 

U přílohy klikněte na ikonku PDF ( ), přílohu si přečtěte, a pokud souhlasíte, podepište ji. Podpis 

provedete kliknutím do pole „Elektronický podpis za Zdravotnické zařízení“.  

 
 

Vyskočí okénko s nabídkou certifikátů. Chcete-li vybrat jiný certifikát, klikněte na rolovátko „Podepsat 

jako“. Až vyberete správný certifikát, klikněte na „Podepsat“. 

 
 

Elektronický podpis se načte do pole „Elektronický podpis za Zdravotnické zařízení“. 
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Nyní je třeba celou akci potvrdit kliknutím na tlačítko „Uložit podepsaný dokument PDF“ umístěné 

dole na spodní liště. 

 
Objeví se informace v okénku. Klikněte na OK. 

 

Z dokumentu teď můžete odejít kliknutím na tlačítko „Zpět“  ( ), které je umístěné 

dole na liště. 

Pod svým uživatelským jménem uvidíte novou kategorii – „EP2 – Podepsáno ZZ“. 

 
 

4.2 – Hromadný podpis více dokumentů 

 

Doporučujeme nepoužívat, pokud nepodepisujete více dokumentů najednou! 

Až se vrátí podepsané přílohy z VZP, obdržíte notifikaci na svůj e-mail (pokud ji máte nastavenou ve 

svém účtu – záložka „Nastavení“). 

 

V záložce „Úkoly“ pod svým jménem („EP2 – K podpisu ZZ“) uvidíte seznam příloh. 

 
Označíte zatržítkem přílohy, které chcete podepsat. 

 
Dole na liště kliknete na „Podepsat hromadně“. 

 
Budete vyzváni k autentizaci – výběru certifikátu pro podpis přílohy. Musí se jednat o osobní 

kvalifikovaný certifikát. Označíte jej a kliknete na tlačítko „OK“. 
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Po podpisu příloh se označené a podepsané přílohy přesunou do kategorie „EP2 – Podepsáno ZZ“. 

 

4.3 – Předání dokumentu k podpisu mezi zástupci PZS (dokument SML) 

 

V bazénku „SML – K podpisu SML“   se  podepsané přílohy nepřesouvají dále z důvodu možnosti 

podpisu PDF dokumentu více statutárními zástupci PZS.  

 

Statutární zástupci PZS si dokument mezi sebou předávají pomocí tlačítka „Předat“. K předání do VZP 

je třeba použít  tlačítko  „Vrátit podepsaný dokument referentovi VZP“ (popř. „Vrátit nepodepsaný 

dokument referentovi VZP“). 

Každý statutární zástupce PZS přidá pouze jeden svůj podpis. Pokud je statutárních zástupců méně 

než 3, zbylé kolonky pro podpis zůstanou nevyplněny. Omylem připojený podpis lze z dokumentu 

odstranit a dokument znovu uložit. 
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5. Odeslání přílohy do VZP 

Nyní je třeba přílohu odeslat do VZP. Vlevo zaškrtněte přílohu nebo přílohy, které chcete odeslat. 

 
Dole na liště klikněte na „Předat VZP“. 

 
 

Vyskočí okénko s nabídkou zaměstnanců VZP.  

 
 

Vyberte jedno jméno zaměstnance VZP a klikněte na „OK“. Odeslání přílohy je potvrzeno. 
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6. Kontrola stavu přílohy 

Odeslanou podepsanou přílohu naleznete v záložce „Přehledy“ – „Předané úkoly“. 

 
 

Až bude příloha ze strany VZP definitivně schválena, najdete ji v záložce „Přehledy“ – „Archivované 

úkoly“.  

 
 

 

 

 

 

7. Řešení problémů s přístupem a podpisem v aplikaci EP2W 

V případě potíží napište e-mail na ekk@vzp.cz a do e-mailu uveďte své IČZ, kontaktní telefon 

a popište velmi stručně, o co se jedná - problém s EP2 (problém s podpisem, s přihlášením).  

 

Váš problém bude řešit technik VZP pomocí vzdáleného připojení.  

VZP ČR používá ke vzdálenému připojení SW TeamViewer (http://www.teamviewer.com/cs/).   

 

Natavení počítače pro aplikaci EP2W : 

 prohlížeč – musí být Ms IE 8 a vyšší  - zde nelze použít jiný prohlížeč než Internet 

Explorer 

 Adobe Flash Player verze 10.0 a vyšší – aplikace je napsána ve flashi, je tedy nutné mít 

nainstalovaný potřebný Flash Player 

 Adobe Reader verze 9.0 a vyšší – elektronická příloha je ve formátu PDF, k otevření tohoto 

formátu je nezbytný program Adobe Reader 

 Java Runtime Enviroment verze 1.6.18 a vyšší – podpisová komponenta využívá technologii 

java, bez instalace javy není možné elektronickou přílohu podepsat. 

 

Další informace jsou uvedeny na webové stránce - http://www.vzp.cz/e-komunikace/ep2-

workspace 

 

mailto:ekk@vzp.cz
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