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Příspěvky zdravotních pojišťoven 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP – 111 

Pro koho: děti od 2 let 

Na co: pravidelné pohybové sportovní aktivity organizované školským i mimo školským 

zařízením 

Výše příspěvku: až 800,-Kč 

Jak žádat: na pobočce předložíte doklad o zaplacení (ne starší než 3 měsíce) a rodný list 

dítěte 

 

Vojenská zdravotní pojišťovna – VOZP – 201 

Pro koho: děti od 4 do 18 let 

Na co: sportovní a ozdravné pobyty, kurzy plavání 

Výše příspěvku: 500,-Kč (sportovní a ozdravné pobyty), 400,-Kč (kurz plavání) 

Jak žádat: pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte 

originál dokladu o úhradě 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – ČPZP - 205 

Pro koho: děti do 10 let včetně (plavecké kurzy), děti od 6 do 16 let včetně (letní tábory, 

příměstské tábory) 

Na co: kurzy plavání, letní tábory, školky a školy v přírodě 

Výše příspěvku: 1000,-Kč (kurz plavání), 1000,-Kč (letní tábory, příměstské tábory), 300,-Kč 

(školky a školy v přírodě) 

Jak žádat: na pobočce předložte: průkazní kartičku k bankovnímu účtu, občanský průkaz 

zákonného zástupce dítěte, potvrzení o úhradě (po skončení kurzu ne však starší 1 měsíce), 

popř. formulář Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu nebo 

formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu nebo formulář Potvrzení o účasti na 

organizovaném pobytu 

 

 

 

https://www.vozp.cz/img/uploaded/9108_Zadost-o-prispevek-preventivni-programy-2021.pdf
https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzen_plaveckykurz_2021.pdf
https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2019.pdf
https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2019.pdf
https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2019.pdf
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Oborová zdravotní pojišťovna – OZP – 207 

Pro koho: děti do 10 let včetně (plavecké kurzy), děti od 6 do 16 let včetně (letní tábory, 

příměstské tábory) 

Na co: kurzy plavání, letní tábory, školky a školy v přírodě 

Výše příspěvku: 1000,-Kč (kurz plavání), 1000,-Kč (letní tábory, příměstské tábory), 300,-Kč 

(školky a školy v přírodě) 

Jak žádat: na pobočce předložte: průkazní kartičku k bankovnímu účtu, občanský průkaz 

zákonného zástupce dítěte, potvrzení o úhradě (po skončení kurzu ne však starší 1 měsíce), 

popř. formulář Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu nebo 

formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu nebo formulář Potvrzení o účasti na 

organizovaném pobytu 

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – ZPMVCR – 211 

Pro koho: děti do 18 let 

Na co: plavání pro děti, sportovní a pohybové aktivity pro děti 

Výše příspěvku: až 1500,-Kč 

Jak žádat: na pobočce předložíte doklad o zaplacení a formulář 

 

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA – ZPŠ – 209 

Pro koho: děti od 4 do 18 let 

Na co: na pohybové aktivity, dětské tábory, sportovní kroužky ve škole 

Výše příspěvku: až 700,-Kč 

Jak žádat: na pobočce předložte doklad o zaplacení a vyplněný tento formulář 

 

RBP zdravotní pojišťovna – RBPZP – 213 

Pro koho: děti do ukončení školní docházky 

Na co: školka a škola v přírodě, kurz plavání 

Výše příspěvku: 500,-Kč (kurz plavání), 500,-Kč (školka a škola v přírodě) 

Jak žádat: doložte tyto dokumenty pro kurz palvání, pro školky v přírodě, školy v přírodě 

 

• Pro přesné informace prosím kontaktujte Vaší pojišťovnu. 

https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzen_plaveckykurz_2021.pdf
https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2019.pdf
https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2019.pdf
https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2019.pdf
https://www.zpmvcr.cz/sites/www.zpmvcr.cz/files/dokumenty/2021-03/zadost_o_prispevek_z_FP_2021.pdf
https://www.zpskoda.cz/files/2013/form_2021_form_zadost_ZP_02.pdf
https://www.rbp213.cz/UserFiles/Image/Tiskopis-potvrzen-asti-v-kurzu-plav-n-2021-1.xls
https://www.rbp213.cz/UserFiles/Image/Tiskopis-potvrzen-kolky-v-p-rod-2021-1.xls
https://www.rbp213.cz/UserFiles/Image/Tiskopis-potvrzen-koly-v-p-rod-pr-zdninov-pobyty-2021-1.xls

