2.7 Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních derivátů

3.2. Rakovina děložního čípku

Příspěvek lze poskytnout ženám ve věku od 14 do 19 let (u této konkrétní položky je
výjimka a to do konce roku, ve kterém žena dosáhne 19 let) – pokud očkování není
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout jednorázově ve
výši 2500 Kč ženám, které absolvovaly kompletní očkování proti rakovině děložního
čípku, tj. v rozsahu tří očkování. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce,
druhu očkovací látky,
• kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto očkování zaznamenáno
(včetně aplikace všech dávek očkování).

3.3 Závažná infekční onemocnění - očkování není hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění

Příspěvek lze jedenkrát za rok poskytnout do výše až 450 Kč, zahrnující prokázané
výdaje na nákup očkovací látky a její aplikaci lékařem na očkování k prevenci proti
Haemophillus influenzae typ B, očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě
u pojištěnců, kteří nesplňují věkovou hranici uvedenou pod bodem 3.1, ale i na
další očkování k prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními,
která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o příspěvek navíc
přiložit:
• originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce,
druhu očkovací látky,
• kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je očkování zaznamenáno (včetně
aplikace všech dávek očkování).

4. Program „Zdravá rodina“

Program je určen rodičům a jejich dětem ve věku od 2 let do 18 let. Oba rodiče i dítě,
za které je příspěvek uplatňován, musejí být pojištěnci VoZP ČR. V případech, kdy o
čerpání příspěvku žádá samoživitelka anebo samoživitel, musí takovouto skutečnost
prokázat připojenou kopií zpravidla první strany rozsudku soudu.

4.1 Dětem lze poskytnout příspěvky:

Podmínky poskytnutí příspěvku na úhradu opatření zahrnutých do tohoto programu:
• zaměstnanec pracující na rizikovém pracovišti je pojištěncem VoZP ČR,

a. na ošetření chrupu fluorizací v hodnotě do 150 Kč jedenkrát za rok,
b. ochranu zdraví při sportu v hodnotě do 300 Kč jedenkrát za tři roky (pomůcky
zajišťující zvýšenou ochranu částí těla vystaveným ohrožení poranění při provozování sportovních aktivit),
c. jedenkrát za rok příspěvek na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae
typ B, očkování proti sezónní chřipce, ale i na další očkování k prevenci ochrany
zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění do výše částky 500 Kč,
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5. Program „Student“

Program je určen studentům, kteří se připravují na budoucí povolání studiem na odborném učilišti, středním odborném učilišti, střední škole, anebo na vysoké škole, a to
od věku 12 let do dovršení 26 let věku. Dvanáctiletá hranice se vztahuje na studenty
víceletých gymnázií.

Vojenské
zdravotní pojišťovny ČR
v roce

číslo

oj

išťov

Studentovi lze poskytnout následující příspěvky:

a. na očkování proti meningitidě do výše 1000 Kč za rok,
b. na očkování a přeočkování proti klíšťové encefalitidě; příspěvek může být poskytován v plné výši prokázaných nákladů na očkovací látku (1, 2 nebo 3 očkovací látky) do výše 700 Kč za rok. Očkování musí být realizováno do dosažení stanovené
horní věkové hranice (26 let),
c. na očkování při výjezdu do států, kde je povinné či doporučené očkování proti
žloutence typu A a B, a to do výše 1000 Kč za rok,
d. na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci podle indikace lékaře na základě prokázaných nákladů do výše 300 Kč za rok; poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu,
jako u programu „Děti“ a u programu „Dospělí“,
e. do výše 1.200 Kč jedenkrát za dobu studia na OU, SOU, SŠ, VŠ na ozdravný
pobyt (lyžařský výcvik, studijní pobyt v přírodě), který trvá nejméně 5 dnů včetně
dne příjezdu a odjezdu.
K žádosti o příspěvek je třeba přiložit::
• kopii dokladu prokazující studium (průkaz studenta, ISIC karta, potvrzení o studiu na škole, vysokoškolský index),
• originál dokladu z lékárny o úhradě očkovací látky a potvrzení lékaře o aplikaci
vakcíny včetně uhrazené částky za aplikaci,
• doklad, že pojištěnec cestuje do země s doporučeným očkováním proti žloutence,
• kopii očkovacího průkazu,
• potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným
prohlášením žadatele,
• potvrzení školy o absolvování a zaplacení výcviku, které musí obsahovat jméno a
příjmení daného pojištěnce, dobu pobytu a částku uhrazenou za pobyt.
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Další informace k programům preventivní zdravotní péče VoZP ČR
najdete na webových stránkách:

www.vozp.cz

nebo na infostředisku VoZP ČR:

tel.: 222 929 199, e-mail: info@vozp.cz
Leták VoZP ČR © leden 2015
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Program je určen pro vojenská zařízení, vývojová, výzkumná a další pracoviště,
kterým hygienická služba přiznala kategorii rizikového pracoviště. Jedná se o pracoviště se škodlivinami typu hluk, vybrané infekce, chemické karcinogeny, ionizující
záření, alergeny a toluen.
Rozsah úhrady opatření pro ochranu zdravotního stavu, na kterou VoZP ČR poskytne
příspěvek je následující:
a. hluk - screeningová audiometrie 6 měsíců po nástupu do zaměstnání, do 40 let
věku včetně audiometrie jedenkrát ročně, nad 40 let věku audiometrie jedenkrát
za 2 roky,
b. infekce - očkování proti virové hepatitidě typu B očkovací látkou s následnou
kontrolou hladiny protilátek Anti HBsAG metodou ELISA. Přeočkování bude
provedeno po 4 letech. Očkování proti klíšťové encefalitidě včetně stanovení titru
protilátek. Při nízkém titru protilátek bude provedeno očkování vakcínou ve 3
dávkách. Revakcinace bude provedena po 3 letech,
c. karcinogeny - cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na
onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném odborným
lékařem jedenkrát ročně,
d. ionizující záření - cytogenetické vyšetření na chromozómové aberace (eventuálně na onkogenní markery) a imunologické vyšetření v rozsahu stanoveném
odborným lékařem jedenkrát za 2 roky,
e. alergeny - komplexní alergologicko-imunologické vyšetření,
f. toluen - komplexní neurologické vyšetření při expozici jeho výparů delší než 10
roků.

Příspěvek lze poskytnout dětem ve věku od 2 do dovršení 18 let. U základního očkování se proplatí 1/3 prokázaných výdajů za nákup očkovací látky (3 dávky očkovací
látky). Přeočkování se proplatí plně za podmínky, že aplikace této dávky bude provedena v období od 3 do 5 let od ukončení základního očkování, tj. od aplikace poslední
injekce. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů pojištěnce,
druhu očkovací látky,
• u přeočkování musí být na dokladu rozepsána cena očkovací látky a aplikace do
dvou položek, jinak aplikace nebude proplacena,
• kopii očkovacího průkazu pojištěnce, ve kterém je toto očkování zaznamenáno
(včetně aplikace všech dávek očkování).

K žádosti o příspěvek, v níž musí být uvedena čísla pojištěnců (dítě, oba rodiče),
odpovídající rodným číslům, navíc přiložit, a to podle požadavku k poskytnutí příspěvku:
• potvrzení lékaře o provedeném fluorizačním zákroku a doklad o uhrazené finanční částce za tento zákrok,
• originál dokladu o úhradě,
• potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným
prohlášením žadatele,
• originální doklad o úhradě zakoupené pomůcky k ochraně zdraví, který bude vrácen po vytvoření kopie a ověření příslušným zaměstnancem VoZP ČR.
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2.8 Program péče o pojištěnce pracující v riziku a jiné specifické skupiny

3. Program „Očkování“

3.1 Klíšťová encefalitida

a. jedenkrát za rok příspěvek na očkování k prevenci proti Haemophillus influenzae
typ B, očkování proti sezónní chřipce, klíšťové encefalitidě u pojištěnců, kteří
nesplňují věkovou hranici uvedenou pod bodem 3.1, ale i na další očkování k
prevenci ochrany zdravotního stavu před infekčními onemocněními, která nejsou
hrazena z veřejného zdravotního pojištění do výše částky 500 Kč,
b. příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci na základě prokázaných nákladů do výše 300 Kč za rok, poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u
programu „Děti“ a u programu „Dospělí“.

Nabídka programů
preventivní zdravotní péče
pro pojištěnce

p

Bezpříspěvkovým dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů lze poskytnout poukázky v dané hodnotě pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr. Nárok
na poskytnutí dárkových poukázek nelze uplatnit za předcházející roky. Poukázky lze
poskytnout pouze v roce, ve kterém je ocenění uděleno, a to:
• za každý třetí odběr dárkovou poukázku v hodnotě 300,- Kč,
• při získání stříbrné Janského plakety (20 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě
500 Kč,
• při získání zlaté Janského plakety (40 odběrů) se poskytne poukázka v hodnotě
1000 Kč,
• při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída
za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 2000 Kč,
• dárcům kostní dřeně se poskytne poukázka v hodnotě 2000 Kč.
Příspěvek nenáleží:
• za dárcovství v zahraničí,
• v případě darování krve, krevní plazmy a krevních derivátů v odběrných místech
komerčních firem mimo soustavu zařízení transfuzní služby.
K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném
úkonu,
• kopii dokladu o udělení stříbrné, zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže, (kopii
plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů),
• dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.

Program je určen pro řidiče profesionály, držitele řidičského oprávnění skupiny C,
C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E, kterým lze poskytnout příspěvek v období před dovršením věku 50 let ve výši max. 1500 Kč na vyšetření elektroencefalografem. K
žádosti o příspěvek navíc přiložit:
K poskytnutí příspěvku je třeba předložit následující doklady:
• originál dokladu o úhradě vyšetření elektroencefalografem,
• doklad prokazující profesní zařazení řidiče profesionála (ověřená kopie živnostenského listu).

4.2 Rodičům (zákonným zástupcům) dítěte lze poskytnout příspěvky:
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Příspěvek do výše 1000 Kč lze jednou za rok poskytnout těhotným ženám po dobu těhotenství na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pořádané v rámci odborně
zaměřených kurzů. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• originál dokladu o úhradě,
• kopii těhotenského průkazu.

2.9 Program pro profesionální řidiče

d. jedenkrát za rok na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci do výše částky 350 Kč,
poskytnutí je omezeno ve stejném rozsahu, jako u programu „Děti“ a u programu
„Dospělí“.
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2.6 Kondiční tělocvik nebo jiné pohybové aktivity pro těhotné ženy

• zaměstnanec je uveden zaměstnavatelem na vystaveném seznamu osob podléhajících pracovně lékařské péči,
• zaměstnavatel předloží žádost o poskytnutí příspěvku.

Vojenská
zdr

Příspěvek do výše 800 Kč lze poskytnout jedenkrát za dva roky ženám ve věku od 40
do dovršení 45 let. Podmínkou je odevzdání výsledku mamografie ošetřujícímu lékaři.
K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• doklad o zaplacení nákladů na provedené vyšetření spolu s identifikačními údaji
žadatelky,
• potvrzení o odevzdání výsledku mamografie ošetřujícímu lékaři.
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2.5 Mamografické vyšetření

o ta zd ravotní

Nabídka programů preventivní zdravotní péče
pro naše pojištěnce v roce 2015
S ohledem na dlouhodobě stabilní pozitivní výsledky hospodaření VoZP ČR i pro
rok 2015, stejně jako tomu bylo v roce předcházejícím, připravila pro své pojištěnce
programy prevence v obdobném rozsahu roku 2014. Jednou z nosných priorit VoZP
ČR je snaha o vytváření podmínek pro zdravý způsob života a pozitivní životní styl.
Důležitým nástrojem tohoto záměru je soubor příspěvků poskytovaných nad rámec
veřejného zdravotního pojištění pro podporu zdraví, které máme tu čest opět nabídnout svým pojištěncům v roce 2015.
Pro rozhodování o příspěvcích prevence poskytovaných VoZP ČR a pro zveřejnění
závazných podmínek k naplnění slibu, jako i omezovacích podmínek naplnění slibu, ve smyslu ust. § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou
závazné:
• Zdravotně pojistný plán VoZP ČR pro rok 2015,
• úprava zveřejněná na webové adrese VoZP ČR: www.vozp.cz.
Veškerá čerpání zakládající nárok na předložení žádosti k poskytnutí příspěvku na
prevenci zdraví hrazeného nad rámec veřejného zdravotního pojištění, případně čerpání v rámci ucelených programů prevence zdraví, musejí být uskutečněna výhradně
na území České republiky a za úplatu v měně tohoto státu.
V případech, kdy nelze příspěvek proplatit pro nesplnění některé z podmínek pro jeho
poskytnutí, se žadateli o příspěvek daňové doklady, které připojil k žádosti, vracejí na
žadatelovu žádost.

Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku
z programů preventivní péče.
1. Z titulu dobrovolného plnění nad rámec veřejného zdravotního pojištění, které
není financováno z plateb na veřejné zdravotní pojištění, VoZP ČR si vyhrazuje
právo:
a. ukončit poskytování příspěvků pro daný program a druh příspěvku v roce 2015
po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP
ČR pro rok 2015,
b. rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, jejichž splnění je posuzováno podle stanovených podmínek platných ke dni, kdy pojištěnec
uhradil částku za poskytnutou službu anebo věc k prevenci zdraví,
c. měnit v průběhu roku 2015 náplň preventivních programů i výši příspěvků, kdy
každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP ČR.
2. V roce 2015 nárok na příspěvek může uplatnit pojištěnec:
a. na žádost, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz anebo na každém kontaktním místu VoZP ČR, spolu s připojením dokladů, jejichž výčet je uveden u
každého příspěvku prevence,
b. u kterého nebyly při kontrole zjištěny jeho nevyrovnané závazky vůči VoZP ČR, a
to do doby vypořádání příspěvku,
c. který je nepřetržitě pojištěn u VoZP ČR od data realizace do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklého odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí
ze zdravotního pojištění v ČR, anebo pokud je pojištěn ke zdravotnímu pojištění
v jiné zemi EU,
d. v rozsahu 3 produktů ze všech programů prevence v jednom roce; do tohoto
počtu není započítáván příspěvek pro dárce krve, krevní plazmy a krevních
derivátů,
e. do 90 kalendářní dnů od data uvedeného na daňovém dokladu, který obdržel
za platbu k čerpání věci nebo služby, přičemž čerpání uskutečněná v měsících
říjnu, listopadu a prosinci 2015, musí pojištěnec uplatnit nejpozději do 31.
12. 2015; pro posouzení uvedeného je rozhodující datum prezentace podatelnou
VoZP ČR anebo vyznačení data na samotné žádosti referentem, pokud pojištěnec
předloží doklad osobně; výjimku tvoří příspěvek pro dárce krve, který je řešen
samostatně,
f. v případech, kdy je předkládáno u jednoho produktu více daňových dokladů, se
lhůta 90 dnů počítá od posledního data daňového dokladu; stejně tak je tomu v
případech, kdy se příspěvek prevence poskytuje až po splnění např. třetí aplikace
očkovací látky.
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3. Žádost o příspěvek spolu s doklady prokazujícími čerpání a jeho úhradu lze:
a. osobně předat na podatelně či přímo na pracovišti oddělení zdravotní péče pobočky, anebo zaměstnanci expozitury nebo jednatelství, a to kterémukoliv v síti
kontaktních míst VoZP ČR, nejlépe však místně příslušného podle trvalého místa
bydliště žadatele o příspěvek,
b. kterémukoliv kontaktnímu místu VoZP ČR, nejlépe však místně příslušného
podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek, zaslat:
• obyčejně prostřednictvím České pošty, s. p.,
• doporučeně prostřednictvím České pošty, s. p.

šení 20 let věku nejvýše v částce do 1.200 Kč na jednu čelist, a to na materiál u nově
zhotoveného pevného (fixního) aparátu, jehož nasazení pacientovi lékař vykáže zdravotní pojišťovně odpovídajícím kódem výkonu (poskytnutí příspěvku se nevztahuje
na opravy nebo rekonstrukce již nasazených ortodontických aparátů). K žádosti o
příspěvek navíc přiložit:
• originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu s identifikačními údaji
pojištěnce a označením, o kterou čelist se jedná,
• potvrzení lékaře o nasazení pevného (fixního) ortodontického aparátu s uvedením
lokalizace (horní, dolní čelist).

4. U všech programů preventivní zdravotní péče:
a. kde je stanovena věková hranice, musí den uvedený na dokladu o úhradě spadat
do období mezi dnem narození pojištěnce a dnem v roce, v němž dosáhne horní
věkové hranice (to znamená, že u preventivního programu, kde je horní věková
hranice 18 let a osoba je narozena např. 21. 11. 1990, končí nárok na čerpání
21. 11. 2008); výjimku tvoří příspěvek na očkování proti rakovině děložního
čípku, kde je příspěvek možno čerpat do konce roku, ve kterém dívka dovrší
19 let,
b. kde je uveden termín „rok“ se tímto termínem rozumí kalendářní rok 2015,
c. příspěvky na všechny preventivní programy jsou propláceny jednorázově; pokud nebude čerpána příslušná částka v plné výši, nelze finanční zůstatek již dále
proplatit,
d. částka příspěvku se vyplatí do horní hranice stanovené zvlášť u každého programu prevence nejvýše však do částky skutečně prokázaných výdajů.

1.4 Ozdravné pobyty pro děti organizované základní školou nebo
školským zařízením

5. U všech programů očkování:
a. částka příspěvku do stanovené horní hranice se poskytuje výhradně na součet
uhrazené částky pojištěncem za očkovací látku a aplikaci očkovací látky; jiné
výdaje spojené s očkováním nelze uplatnit pro účely výpočtu příspěvku, protože
přímo nesouvisejí s preventivním opatřením na ochranu zdravotního stavu,
b. čerpání se prokazuje předložením kopie očkovacího průkazu, daňovým dokladem o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace,
c. příspěvek na očkovací látku proti chřipce je proplácen maximálně do výše ceny
stanovené vyhláškou MZ č.63/2007 Sb., v platném znění, tj. 142, 04 Kč,
d. příspěvek na očkování lze poskytnout pouze v případě, že očkování bude provedeno v celém rozsahu aplikace stanoveného počtu vakcín; např. v případě
očkování, kde je nutno aplikovat tři dávky vakcíny, muže být příspěvek poskytnut
pouze po ukončení očkování všemi třemi dávkami. Příspěvek se neposkytne na
jednotlivé dílčí dávky očkování z důvodu jednoznačného zajištění účelu očkovacího procesu.
6. Případné další informace k programům preventivní zdravotní péče poskytne
informační středisko VoZP ČR na infolince info@vozp.cz nebo tel. spojení 222
929 199.

Nabídka programů preventivní zdravotní péče:
1. Program „Děti“

1.1 Preventivní prohlídka dětí – sportovců

Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 200 Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 16 let registrovaných v tělovýchovné jednotě
nebo ve sportovním klubu. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu
sportovce,
• originál dokladu o zaplacené částce s uvedením identifikačních údajů o pojištěnci,
druhu a data vyšetření a názvu zdravotnického zařízení, které vyšetření provedlo.

1.2 Vitamíny pro děti

Dětem ve věku od 2 do dovršení 15 let lze poskytnout příspěvek ve výši 200 Kč za rok
na multivitaminový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně a svým složením
odpovídající věku dítěte. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• originál pokladního dokladu z lékárny o úhradě vitamínového preparátu s uvedením názvu léčiva a data vydání,
• případně do žádosti doplnit čestné prohlášení.

Jedenkrát za dobu povinné školní docházky může být příspěvek poskytnut do výše
1000 Kč na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, škola v přírodě), který trvá nejméně 5
dnů včetně dne příjezdu a odjezdu. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• potvrzení školy o absolvování a zaplacení výcviku, které musí obsahovat jméno a
příjmení daného pojištěnce, dobu pobytu a částku uhrazenou za pobyt.

1.9 Ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout dětem do dovršení 18 let věku
na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• originál dokladu o úhradě.

1.10 Doplňky stravy při poškození zdraví celiakií

Příspěvek do výše 400 Kč jednou za rok lze poskytnout dětem do dovršení 18 let
věku, jejichž zdravotní stav je poškozen celiakií, a to na doplňky stravy vztahující se k
zvláštnímu stravovacímu režimu při onemocnění celiakií. K žádosti o příspěvek navíc
přiložit:
• originál dokladu o úhradě,
• kopie dokladu osvědčující, že zdravotní stav pojištěnce, na kterého má být příspěvek poskytnut, odpovídá zvláštnímu režimu stravování při celiakii.

2. Program „Dospělí“

1.5 Plavání pro kojence a batolata do 3 let s rodiči

Pro kojence a batolata ve věku do dovršení 3 let lze jednou za rok poskytnout příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1000 Kč. Dítě i doprovod (rodič,
zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u
VoZP ČR. K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• originál dokladu o úhradě kurzu,
• potvrzení pořádající organizace o absolvování kurzu - s identifikačními údaji dítěte a zákonného zástupce, razítko a podpis zástupce organizace.

1.6 Plavání

Příspěvek lze poskytnout dítěti do 18 let věku na základě prokázaných nákladů do výše
250 Kč jedenkrát ročně, a to při čerpání formou:
a. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
b. permanentní vstupenky,
c. dobití čipu,
d. plaveckého výcviku.
K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• originál vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky, nebo
• kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně
s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo
• originál pokladního dokladu se jménem a příjmením toho, kdo dobití čipu uhradil, nebo
• jedná-li se o plavecký výcvik organizovaný školami, pak je nutno předložit doklad
o úhradě tohoto výcviku společně s potvrzením školy, které obsahuje jméno a příjmení daného pojištěnce, razítko, datum a podpis zástupce školy.

1.7 Léčebný tělocvik a tělesná regenerace

Pojištěncům ve věku do 18 let lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci
příspěvek do výše 250 Kč jedenkrát za rok. S ohledem na cíl příspěvku, tj. zejména na
prevenci zdraví ohroženého poškozením páteře sedavým zaměstnáním anebo fyzickou
námahou, nenáleží příspěvek k úhradě kurzů či členských příspěvků k pohybovým
aktivitám, jejichž obsahem jsou:
• bojové sporty (box, kick box, taekwondo, džudo, karate, apod.),
• kontaktní sporty (kopaná, hokej, házená, košíková, apod.),
• sporty jednostranně zatěžující pouze část těla (odbíjená, tenis, golf, sjezdové a klasické lyžování, apod.).
K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• originál dokladu o úhradě,
• potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným
prohlášením zákonného zástupce pojištěnce, který poskytnutí příspěvku uplatňuje, a to na formulář žádosti.

1.8 Cvičení s dětmi do 6 let věku

Jedenkrát, za celou dobu léčby, může být příspěvek poskytnut pojištěnci do dovr-

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát ročně do výše 500 Kč na cvičení rodiče s dětmi
do dovršení 6 let věku v rámci odborně vedených kurzů pořádaných akreditovanými
organizacemi. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce musejí být pojištěni u VoZP ČR. K žádosti o příspěvek navíc
přiložit:
• originál dokladu o úhradě kurzu,
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1.3 Fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka

• potvrzení pořádající organizace o absolvování kurzu - s identifikačními údaji dítěte a zákonného zástupce, razítko a podpis zástupce organizace.

2.1 Vyšetření okultního krvácení ve stolici

Příspěvek lze poskytnout jedenkrát ročně do výše 150 Kč na screeningové vyšetření
k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiným standardizovaným testem, a to tehdy, pokud v tomto roce není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek lze poskytnout pojištěnci ve věku od 40 let
do dovršení 50 let, poté je již hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o
příspěvek navíc přiložit:
• originál dokladu o úhradě za provedené vyšetření musí obsahovat identifikační
údaje o pojištěnci, důvod platby, výši úhrady, razítko a podpis lékaře.

2.2 Plavání

Příspěvek lze poskytnout osobám starším 18 let na základě prokázaných nákladů do
výše 250 Kč jedenkrát ročně, a to při čerpání formou:
a. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
b. permanentní vstupenky,
c. dobití čipu,
d. plaveckého výcviku.
K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• originál vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky, nebo
• kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny anebo společně
s originálem dokladu o jejím zakoupení, nebo
• originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který dobití čipu
uhradil.

2.3 Vitamíny těhotným ženám

Těhotné ženě lze poskytnout jedenkrát za rok příspěvek do výše 100 Kč za rok na
multivitaminový či vitamínový přípravek vhodný k užívání v těhotenství. K žádosti o
příspěvek navíc přiložit:
• originál dokladu z lékárny o nákupu vitaminového přípravku,
• kopii těhotenského průkazu,
• případně do žádosti doplnit čestné prohlášení.

2.4 Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci

Pojištěncům nad 18 let věku lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci
příspěvek do výše 250 Kč jedenkrát za rok. S ohledem na cíl příspěvku, tj. zejména na
prevenci zdraví ohroženého poškozením páteře sedavým zaměstnáním anebo fyzickou
námahou, příspěvek nenáleží k úhradě kurzů či členských příspěvků k pohybovým
aktivitám, jejichž obsahem jsou:
a. bojové sporty (box, kick box, taekwondo, džudo, karate, apod.),
b. kontaktní sporty (kopaná, hokej, házená, košíková, apod.),
c. sporty jednostranně zatěžující pouze část těla (odbíjená, tenis, golf, sjezdové a klasické lyžování, apod.).
K žádosti o příspěvek navíc přiložit:
• originál dokladu o úhradě,
• potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze jej nahradit čestným
prohlášením žadatele, a to na formulář žádosti.
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