
Přehled příspěvků a benefitů poskytovaných zdravotními pojištovnami 2021

Program VZP

Zdroj: Weby VZP, VOZP, ČPZP, OZP, ZPŠ, ZPMVČR, RBP
Pojišťovny zpravidla chtějí předložit žádost o příspěvek nejpozději do 30. 11. 2021, pokud není uvedeno jinak. Změna benefitů a příspěvků pojišťoven vyhrazena.

VOZP Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní 
pojišťovna

Zaměstnanecká 
pojišťovna Škoda

Revírní bratrská 
pokladna

Zdravotní pojišťovna 
Ministerstva vnitra ČR

až 500 Kč 
(pro děti až 800 Kč)

Příspěvek na pohybové 
a sportovní aktivity

až 400 Kč na plavání 
a 500 Kč na další 
pohybové aktivity

až 700 Kč na pohybové 
aktivity vč. plavání; 

až 500 Kč na sportovní 
kroužky a 1 000 Kč na 

organizované plavecké 
kurzy pro děti

až 500 Kč 
(s VITAKARTOU až 

10 000 Kč)

až 500 Kč 
(pro děti až 700 Kč)

až 500 Kč 
(pro děti až 1 500 Kč)

až 500 Kč; sleva na 
plavání a fitness

200 Kč až 1 000 Kč 
(pro děti až 1 500 Kč) dle 

typu očkování
Očkování

až 500 Kč (pro děti 
až 1 000 Kč, na očkování 

proti papilomaviru až
 1 500 Kč od 14 do 18 let)

až 1 000 Kč
 (pro děti až 1 500 Kč)

až 1 000 Kč 
(s VITAKARTOU až 

10 000 Kč)

400 Kč až 4 000 Kč 
dle typu očkování

až 1 000 Kč 
(pro děti až 1 500 Kč)

až 1 000 Kč (na očkování 
proti papilomaviru 

až 4 000 Kč pro děti od 
12 let a ženy do 30 let)

xDentální hygiena až 500 Kč x
až 2 000 Kč 

(s VITAKARTOU až 
10 000 Kč)

až 500 Kč pro děti až 500 Kč na nácvik 
(pro děti až 1 500 Kč) x

až 1 000 Kč na přípravkyOdvykání kouření až 400 Kč na léčbu až 2 000 Kč na přípravky 
až 2 000 Kč na léčbu; 

s VITAKARTOU až 
4 000 Kč na přípravky

až 1 000 Kč na léčbu až 500 Kč na přípravky až 500 Kč na volně 
prodejné přípravky

xPrevence osteoporózy x x

až 1 000 Kč na 
vyšetření denzitometrem 

od 50 let 1× za 2 roky 
(u vybraných 

poskytovatelů zdarma)

x až 500 Kč na vyšetření 
denzitometrem 

až 500 Kč na vyšetření 
denzitometrem pro 

ženy od 40 let 1× za 2 
roky; až 500 Kč na 

přípravky

až 500 KčVyšetření kožních 
znamének až 400 Kč až 500 kč až 800 Kč (u vybraných 

poskytovatelů zdarma)

hrazeno přímo 
poskytovateli 

zdravotních služeb

až 500 Kč 
(pro děti až 1 500 Kč) až 500 Kč

až 3 000 Kč
Prevence 

onkologických 
onemocnění

až 150 Kč na 
screeningové vyšetření 

karcinomu tlustého
 střeva do 50 let; až 

300 Kč na screeningové 
vyšetření karcinomu 

prostaty od 40 let 

až 500 Kč na 
screeningové vyšetření 

karcinomu tlustého 
střeva (do 50 let)

a prostaty (od 40 let);
až 2 000 Kč na komplexní 

preventivní prohlídku 
ve specializovaném 

pracovišti

až 433 Kč na 
screeningové vyšetření 

karcinomu tlustého 
střeva od 40 do 49 let; 

až 1 200 Kč na 
screeningové vyšetření 

karcinomu prostaty 
(od 40 let) (u vybraných 
poskytovatelů zdarma)

screeningové vyšetření 
karcinomu tlustého 

střeva (do 50 let) 
a prostaty (hrazeno 
přímo poskytovateli 
zdravotních služeb)

až 500 Kč 

až 500 Kč na 
screeningové vyšetření 

karcinomu tlustého
střeva (do 49 let)

a prostaty 

až 500 Kč na 
sonografické nebo 

mamografické vyšetření 
od 18 do 45 let 

Prevence 
karcinomu prsu

až 800 Kč na 
sonografické nebo 

mamografické vyšetření 
od 30 do 45 let 

1× za 2 roky

až 500 Kč na 
mamografické nebo 

sonografické vyšetření 
pro ženy od 30 do 44 let 

a muže od 30 let 

až 1 200 Kč na 
sonografické 

a mamografické 
vyšetření od 40 do 45 let 
1× za 2 roky (u vybraných 

poskytovatelů zdarma)

až 800 Kč na 
mamografické (od 20 let) 
a 600 Kč na sonografické 

vyšetření do 45 let

až 500 Kč na 
mamografické (od 40 

do 45 let) a sonografické 
vyšetření

až 500 Kč na 
sonografické (do 44 let) 

a mamografické
 vyšetření 

(od 40 do 44 let)

až 500 Kč na zdravotní 
pomůckyDiabetes mellitus x až 500 Kč na zdravotní 

pomůcky

až 1 000 Kč na 
poradenství a vyšetření 

složení těla; s VITAKARTOU 
až 10 000 Kč na pomůcky

x
až 500 Kč na zdravotní 
pomůcky (pro děti až 
1 500 Kč) a prevenci

až 1 000 Kč na 
zdravotní pomůcky, 
pohybové aktivity 

a podiatrické vyšetření

až 6 000 Kč na 
bezlepkovou a 10 000 Kč 

na nízkobílkovinnou dietu 
pro děti a studenty

Zdravotní diety 
(bezlepková 

a nízkobílkovinná dieta)
x až 1 000 Kč pro děti

až 5 000 Kč na 
nízkobílkovinnou dietu;

s VITAKARTOU 
až 10 000 Kč na 

bezlepkovou dietu

až 4 000 Kč až 2 000 Kč až 1 000 Kč 

xRovnátka jednorázově až 1 500 Kč až 500 Kč pro děti až 500 Kč (s VITAKARTOU 
až 10 000 Kč)

jednorázově až 2 000 Kč 
pro děti až 1 500 Kč pro děti až 1 000 Kč pro děti

až 2 000 KčParuka při 
chemoterapii až 1 000 Kč až 2 000 Kč až 4 000 Kč až 4 000 Kč až 500 Kč 

(pro děti až 1 500 Kč) až 1 000 Kč

až 500 Kč na vyšetření 
paměti a kognitivní 
pomůcky od 65 let

Prevence
 poruch paměti

až 300 Kč na vyšetření 
paměti a kognitivní 
pomůcky od 60 let

x

až 350 Kč na vyšetření 
paměti a kognitivní 

pomůcky (s VITAKARTOU 
až 10 000 Kč)

x

až 500 Kč na vyšetření 
paměti od 65 let

a kognitivní pomůcky 
bez omezení věku

až 500 Kč na trénink
a vyšetření paměti 

od 60 let

až 1 000 Kč na dentální 
hygienu a 1 500 Kč na 

rehabilitační/rekondiční 
aktivity lázeňského typu

Odměny pro dárce
 krve a kostní dřeně

300 Kč až 3 000 Kč
ve formě poukázek

až 1 000 Kč pro nové 
dárce; až 100 Kč na 

vitaminy; pro oceněné 
dárce finanční příspěvek

vitaminy; až 1 000 Kč 
pro dárce krve a 3 000 Kč 

pro dárce kostní dřeně

až 1 000 Kč na pohybové 
aktivity, vitaminy, dentální 
hygienu apod.; pro dárce 
kostní dřeně až 10 000 Kč 

na ozdravný pobyt

až 250 Kč na vitaminy
a minerály

miltivitaminy; od 
určitého počtu odběrů

i finanční příspěvek

xPrevence 
onemocnění srdce x

až 1 000 Kč pro nové 
dárce; až 100 Kč na 

vitaminy; pro oceněné 
dárce finanční příspěvek

až 1 000 Kč 
od 30 do 55 let 
(u vybraných 

poskytovatelů zdarma)
x až 500 Kč na EKG 

vyšetření do 40 let až 500 Kč od 40 let

až 7 000 Kč 
na psychoterapiiPsychosociální podpora x x x

až 500 Kč na 
psychologické nebo 
psychoterapeutické 

poradenství

až 500 Kč 
(pro děti až1 500 Kč) 

na vyšetření klinickým 
psychologem

x


