
Program VZP 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
(+ 2000 na lázeňské

procedury)

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 1 500 Kč 400 Kč až 3 000 Kč

dle typu očkování
až 2 000 Kč

pro děti i dospělé

až 1 000 Kč (na očkování 
proti papilomaviru, 

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

až 300 Kč 
(zatím v pilotním projektu)Dentální hygiena až 500 Kč x až 2 000 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 2000 Kč na
přípravky pro odvykání

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
(od 35 let)

Prevence dalších
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

screeningové vyšetření 
karcinomu tlustého 

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

až 1500 Kč

až 500 Kč na 
screeningové vyšetření 

karcinomu tlustého
střeva (do 49 let)

a prevence prostaty
jednou za 2 roky

až 500 Kč na
sonografické nebo

mamografické vyšetření
od 18 do 45 let 
a muži od 18 let

Prevence karcinomu
prsu u žen 

a u mužů varlat

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 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 1000 Kč na zdravotní 
pomůckyCukrovka x až 500 Kč na prevenci

zhoršení diabetu 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 
pro děti i dospělé

až 10 000 Kč
finanční příspěvek
od rodičů a přátel

(pojištěnec + maximálně
9 osob)

xRovnátka jednorázově až 1 500 Kč až 500 Kč pro děti (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 nebo epitéza
při chemoterapii až 1 000 Kč až 2 000 Kč až 4 000 Kč až 4 000 Kč až 2000 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 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 až 2000 Kč na
rehabilitační/rekondiční
aktivity lázeňského typu

Odměny pro dárce
 krve a kostní dřeně

300 až 4 000 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 
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 5 000 Kč
na psychoterapiiPsychosociální podpora x

až 2500 Kč
na psychosociální
intervenci od 7 let

x

až 2000 Kč
na psychologické nebo

psychoterapeutické
poradenství

až 2500 Kč na klinické
vyšetření u psychologa

nebo logopeda
x

až 3000 Kč
+ 500 Kč na přípravky

na miminko zakoupené
v lékárnách

Manažerka mateřství
Příspěvky pro těhotné,
matky a novorozence

těhotným ženám až
200 Kč na doplňky stravy
až 1000 Kč na prevenci

před a po porodu
500 Kč na plavání"

až 2500 Kč před
porodem

a až 1000 Kč po porodu

až 3000 na náklady
spojené s těhotenstvím

a porodem

xDoplňky stravy

pro seniory až 300 Kč
na kloubní výživu

a pro všechny až 300 Kč
na přípravek z lékárny"

až 500 Kč pro seniory
nad 65 let a až 200 Kč

na doplňky stravy
upravující cholesterol

vitaminy na pobočkách;
s VITAKARTOU
až 10 000 Kč

x x x

až 2500 Kč
na prenatální testování

a další předporodní
a po porodní výhody

až 2000 Kč pro
ženy před a po porodu

až 1000 Kč pro
těhotné a až 1000 Kč
pro ženy po porodu

Přehled příspěvků a benefitů poskytovaných zdravotními pojištovnami 2022

až 500 Kč
na zakoupení

pažního tlakoměru

Zdroj: Weby VZP, VOZP, ČPZP, OZP, ZPŠ, ZPMVČR, RBP   
Pojišťovny zpravidla chtějí předložit žádost o příspěvek nejpozději do 30. 11. 2022, pokud není uvedeno jinak. Změna benefitů a příspěvků pojišťoven vyhrazena. 
Toto je výčet těch nejčastěji hledaných benefitů, nejedná se o kompletní nabídky zdravotních pojišťoven. Další informace o příspěvcích najdete na webu své zdravotní pojišťovny. 
Pro tisk doporučujeme zvolit formát A3.

až 1200 Kč na prevenci 
rakoviny prostaty

(od 40 let);  až 800 Kč na 
prevenci rakoviny ledvin 

a břišních orgánů
(od 50 let); až 700 Kč na 
prevenci rakoviny dutiny 

ústní (od 25 let); 
až 433 Kč na prevenci 

rakoviny tlustého střeva 
(od 40 do 49 let)

až 1 200 Kč na sonografic-
ké a mamografické 

vyšetření od 40 do 45 let
1× za 2 roky (u vybraných 
poskytovatelů zdarma); 
s VITAKARTOU až 10 000 

Kč na sonografické 
vyšetření bez omezení 

věku

až 1 000 Kč na nutriční 
poradenství; 

s VITAKARTOU až 10 000 
Kč na pomůcky


