
Přehled zdravotních pojišťoven 
přispívajících na klasickou léčbu závislosti na tabáku 

v roce 2016 
 

 

1) Zdravotní pojišťovny v ČR – rychlý přehled 
 

Pojišťovna Kód pojišťovny 
Příspěvek na klasickou 

léčbu závislosti na tabáku 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 
poskytuje; 
až 2500 Kč 

Vojenská zdravotní pojišťovna 201 
poskytuje, 
až 400 Kč 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 neposkytuje 

Oborová zdravotní pojišťovna 207 
poskytuje; 

až 4000 Kč/rok 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  209 
poskytuje; 

až 2x 500 Kč/rok 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR  211 neposkytuje* 

Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna  213 neposkytuje 

 

2) Podmínky příspěvku, kontakty na zdravotní pojišťovny 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP, 111) 

 
Příspěvek:    Poskytuje 

Maximální výše příspěvku: až 2500 Kč/rok 

Podmínky příspěvku:  Tzv. program „Cesta k nekuřáctví"
Žádost o příspěvek musí být podána na daný 
kalendářní rok nejpozději do 30. 11. 2015. Příspěvky je 
možno čerpat v průběhu kalendářního roku i postupně. 
Příspěvek je  poskytován výhradně oproti dokladům o 
úhradě služby/zboží, a to do 3 měsíců od data 
vystavení.  

Příspěvek se poskytuje oproti doporučení lékaře 
Centra uvedeného v seznamu slzt.cz nebo odborného 



pracoviště lékárny České lékárnické komory.  

Žadatel musí být členem Klubu pevného zdraví. 

Kontakt:    www.vzp.cz 

     infolinka: 952 222 222    
     email: info@vzp.cz 
Informace o zdravotních programech: 
http://www.klubpevnehozdravi.cz/cesta-k-nekuractvi/ 
Formulář doporučení: 
http://www.klubpevnehozdravi.cz/prilohy/1441268155-doporuceni.pdf 
 

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP, 207)     
 
Příspěvek:    Poskytuje 

Maximální výše příspěvku: 4000 Kč/rok 
Podmínky příspěvku:  Tzv. příspěvkový program STOP kouření. 

Nutnost vyplnění žádosti o čerpání kreditu STOP 
kouření, doplněné potvrzením o léčbě či ukončení léčby 
závislosti na tabáku ve specializovaných Centrech léčby 
závislosti na tabáku (vztahuje se na náklady na 
Champix a prostředky určené k odvykání kouření). 
Kredit je určen pojištěncům OZP zaevidovaným 
v Centrech pro odvykání kouření. 
Kredit lze čerpat pouze jednorázově, o kredit lze žádat 
do 31. 12. 2016, nezbytné doklady je nutné doručit 
nejpozději do  31.12.2016 na adresu sídla OZP, 
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, nebo je lze předat 
osobně v kterémkoliv klientském centru OZP. 
 Kredit je možné kombinovat s čerpáním programů v 
rámci  VITAKONTA. 

Kontakt:    www.ozp.cz 
     infolinka: 261 105 555  
     email: https://portal.ozp.cz/ 
Informace o zdravotních programech: 
http://www.ozp.cz/benefity/prispevky-na-prevenci/stop-koureni 
Formulář doporučení: 
http://www.ozp.cz/files/formulare/zadost_o_kredit_stop_koureni_2016.pdf 
 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ, 209) 
 

Příspěvek:    Poskytuje 
Maximální výše příspěvku: 2x 500 Kč/rok  
Podmínky příspěvku:  V rámci preventivního programu boj proti kouření 

Příspěvek lze čerpat v průběhu roku 2016 max. 2x,  
 tzn. 2x 500 Kč. 
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 Příspěvek se poskytuje po ukončení léčby, která musí 
trvat min. 3 měsíce, a to na pracovištích uvedených 
v seznamu slzt.cz. 
Příspěvek se poskytuje oproti potvrzení o negat. CO 
testu a originálu platebního dokladu. 

 

Kontakt:    www.zpskoda.cz 
infolinka: 800 209 000  

     email: zpskoda@zpskoda.cz 
Informace o zdravotních programech:  
http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2016/zlepsene-sluzby 
 
Formulář doporučení: 
http://www.zpskoda.cz/wysiwyg/Brozury%202016/dost%20o%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%
9Bvek%20na%20zdravotn%C3%AD%20programy%202016.pdf 
 

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP, 201)   
 
Příspěvek:    Poskytuje 

Maximální výše příspěvku: 400 Kč/rok 
Podmínky příspěvku:  V rámci programu „Moje volba“ 

Příspěvek se poskytuje osobám starším 18ti let. 
Příspěvek se poskytuje oproti doporučení lékaře 
a originálu platebního dokladu. 
Žádost o příspěvek je nezbytné předložit do 90ti  
kalendářních 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 
2016, musí pojištěnec uplatnit nejpozději do 31. 12. 2016. 

Doporučení může být vydáno i praktickým lékařem. 
 

Kontakt:    www.vozp.cz 
infolinka: 222 929 199  

     email: info@vozp.cz 
 

Informace o zdravotních programech:  
https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/  položka „dospělí“  „Moje 
volba“ 
 
Formulář doporučení: 
Viz dokument ve formátu .doc v odkazu výše 

 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP, 205) 
 

Příspěvek:    Neposkytuje 

Kontakt:    www.cpzp.cz 
     infolinka:  810 800 000  
     email: posta@cpzp.cz 
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Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV ČR, 211) 
  

Příspěvek:    Neposkytuje* 

Kontakt:    www.zpmvcr.cz 
     infolinka: 844 211 211  
     email: info@zpmvcr.cz  
 
* V rámci programu pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně lze čerpat až 1000 Kč na 
nákup léčivých přípravků, a to v rámci „alternativní možnosti pro schválený ozdravný 
pobyt“, podmínky viz: http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2016/program-pro-
darce-krve-a-kostni-drene/ 
 
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP, 213) 
 

Příspěvek:    Klasickou léčbu nehradí 
Kontakt:    www.rbp-zp.cz 
     infolinka: 800 213 213  
     email: rbp@rbp-zp.cz 

 

 

 

 

 

Datum aktualizace 5. 4. 2016, MUDr. Hana Dvořáková 
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