
 

 Přehled zdravotních pojišťoven 

přispívajících  
na klasickou léčbu závislosti 

na tabáku v roce 2018 
 
 

1) Zdravotní pojišťovny v ČR – rychlý přehled 

 
Pojišťovna Kód pojišťovny Max. výše příspěvku/rok 

VZP 111 2 500 Kč 
VoZP 201 400 Kč 
ČPZP 205 1 000 Kč 
OZP 207 4 000 Kč 
ZPŠ 209 1 000 Kč 
ZP MVČR 211 500 Kč 
RBP ZP 213 Nepřispívá 

 
2) Podmínky příspěvků 

 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP, 111) 

 
Maximální výše příspěvku: až 2 500 Kč/rok 
Podmínky příspěvku: 
Program Cesta k nekuřáctví 
Příspěvek je poskytnut po skončení, případně v době léčby uskutečněné na 
doporučení: ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku dle seznamu nebo 
odborného konzultanta České lékárnické komory; podmínkou vyplacení 
příspěvku je předložení originál platebních dokladů o úhradě léčivých nebo 
podpůrných přípravků s datem vystavení 1.1. - 30. 11. 2018; délka léčby je 12 
kalendářních měsíců; žadatel musí být členem Klubu pevného zdraví 



Kontakt: www.vzp.cz; infolinka: 952 222 222 (Po-Pá 8,00 – 18,00) 

Informace o programu: https://www.klubpevnehozdravi.cz/cesta-k-nekuractvi/ 
 
Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP, 201) 
 
Maximální výše příspěvku: až 400 Kč/rok 

Podmínky příspěvku: 
Program Prevence – odvykání kouření 
Příspěvek je poskytován pojištěncům od 16-ti let na základě potvrzení 
vystaveného centrem pro léčbu závislosti na tabáku o léčbě nebo o ukončení 
léčby; příspěvek lze poskytnout oproti originál dokladu o úhradě odvykací léčby 
s identifikačními údaji pojištěnce a žádostí dostupnou na webových stránkách 
VoZP s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem centra pro léčbu závislosti na 
tabáku; Žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o 
úhradě, nejpozději však do 31. 12. 2018 

Kontakt: info@vozp.cz; infolinka: 844 888 888 (Po-Čt 7,00 – 15,30; Pá 7,00 – 
14:15) 

Informace o programu: https://www.vozp.cz/programprevence 

 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP, 205) 

 
Maximální výše příspěvku: až 1 000 Kč/rok 

Podmínky příspěvku: 
Program odvykání kouření 
Příspěvek je poskytován na léky a podpůrné příspěvky určené k léčbě 
závislosti na tabáku, a to v průběhu nebo po ukončení léčby; příspěvek je 
poskytnut na základě doporučení  lékaře Centra pro závislé na tabáku dle 
seznamu nebo odborného konzultanta České lékárnické komory a dokladu o 
úhradě léčivého přípravku 
Kontakt: infolinka: 810 800 000 

Informace o programu: https://www.cpzp.cz/programy/ 
 
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP, 207) 

 
Maximální výše příspěvku: až 4000 Kč/rok 

Podmínky příspěvku: 
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. 2018, nezbytné doklady je nutné 
doručit nejpozději do 31.12.2018 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 VITAKONTA 
Kontakt: https://portal.ozp.cz/  infolinka: 261 105 555 (Po-Pá: 8,00 –16,00) 

Informace o programu: http://www.ozp.cz/benefity/prispevky-na-
prevenci/stop-koureni 
 
Zdravotní pojišťovna Škoda (ZPŠ, 209) 

 
Maximální výše příspěvku: až  2x 500 Kč/rok 

Podmínky příspěvku:  
Program boj proti kouření 
Příspěvek je možné čerpat 2x v roce, vždy po ukončení léčby, která probíhá 
min. 3 měsíce pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.slzt.cz 
pod Centry pro závislé na tabáku; příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o 
výsledku léčby (negat. test na CO) a originálního dokladu o zaplacení 
Kontakt:  zpskoda@zpskoda.cz, infolinka: 800 209 000 (Po - Čt: 8,00 – 15,00 Pá: 
8,00 – 13,00 

Informace o programu: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-
programy-2018/zlepsene-sluzby 

 
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MVČR, 211) 

 
Maximální výše příspěvku: až  500 Kč/rok 

Podmínky příspěvku: 
Program podpory odvykání kouření 
Příspěvek je poskytován pojištěncům od 18-ti let věku ; lze uplatnit na 
přípravky na podporu odvykání kouření oproti doložení potvrzení o léčbě z 
centra pro léčbu závislosti na tabáku nebo z poradenského centra pro odvykání 
kouření, t.j. akreditované lékárny; příspěvek bude posuzován po minimálně 
druhé návštěvě v centru 
Kontakt: info@zpmvcr.cz, infolinka: 844 211 211 

Informace o programu: http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-
pojistence/fond-prevence-2018/program-podpory-odvykani-koureni/ 

 



Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP, 213) 

 
Příspěvek neposkytuje 
 
 
 

MUDr. Hana Dvořáková, 30. 1. 2018 
 


