
Přehled zdravotních pojišťoven 
přispívajících na klasickou léčbu závislosti na tabáku 

v roce 2022 
 

1) Zdravotní pojišťovny v ČR – rychlý přehled 
 

Pojišťovna Kód pojišťovny 
Příspěvek na klasickou 

léčbu závislosti na tabáku 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 až 1000 Kč/1x za 3 roky 

Vojenská zdravotní pojišťovna 201 až 400 Kč 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 až 2000 Kč 

Oborová zdravotní pojišťovna 207 až 2000 Kč/1x za život 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  209 až 2x 500 Kč 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR  211 až 500 Kč 

Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna  213 až 500 Kč 

 

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

 
Příspěvek:    Poskytuje 

Maximální výše příspěvku: 1000 Kč/1x za 3 roky 

Podmínky příspěvku:  Program Odvykání kouření 
Vztahuje se na Champix a volně prodejné léčivé přípravky  
(náhradní nikotinovou léčbu, Defumoxan) 
Příspěvek je poskytnut po skončení nebo v době léčby,  
lze čerpat i po částech 
Nutnost doporučení 1) ošetřujícího lékaře Centra pro 
závislé na tabáku nebo 2) odborného konzultanta České 
lékárnické komory nebo 3) praktického lékaře či praktického 
lékaře pro děti a dorost a současně od odborného 
konzultanta odborného pracoviště České lékárnické komory;  
Nutnost předložení originál platebních dokladů na léčivé 
přípravky, ne starší 3 měsíce 



Žádostnutno odevzdatdo 30. 11. 2021 

 

Kontakt:    www.vzp.cz 

     infolinka: 952 222 222 (Po-Pá: 8.00 - 18.00) 
     email: info@vzp.cz 
Informace o zdravotních programech: 
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/odvykani-koureni 

 

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP, 201) 
 
Příspěvek:    Poskytuje 

Maximální výše příspěvku: 400 Kč 
Podmínky příspěvku:  Program Odvykání kouření 

Příspěvek se poskytuje osobám od 16-ti let 
Nutnost doporučení lékaře Centra pro závislé   
     na tabáku 
Nutnost předložení originál platebních dokladů na léčivé 
přípravky 

 

Kontakt:    www.vozp.cz 
infolinka: 222 929 199 (Po-Čt: 7.00 – 17.00 Pá: do 15.00) 

     email: info@vozp.cz 
 

Informace o zdravotních programech:  
https://www.vozp.cz/odvykani-koureni 

 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČP ZP, 205) 
 

Příspěvek:    Poskytuje 
Maximální výše příspěvku: 2000 Kč 
Podmínky příspěvku:  Program Prevence – odvykání kouření 

 Vztahuje se na léčiva na odvykání kouření a volně 
prodejné léčivé a podpůrné přípravy 
Příspěvek lze čerpat po ukončení nebo v době léčby 
Nutnost doporučení lékaře Centra pro závislé   
     na tabáku nebo odborného konzultanta pracoviště České 
lékárnické komory 
Nutnost předložení originál platebních dokladů na léčivé 
přípravky nejpozději do 3 měsíců od data vystavení 

 

Kontakt:    www.cpzp.cz; 
     infolinka:  810 800 000, 597 089 205 
     email: posta@cpzp.cz 
 
Informace o zdravotních programech: 
https://www.cpzp.cz/preventivni-program/35 
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Oborová zdravotní pojišťovna (OZP, 207)     
 
Příspěvek:    Poskytuje 

Maximální výše příspěvku: 2000 Kč/1x za život 
Podmínky příspěvku:   Příspěvkový program STOP kouření 
      Vztahuje se na náklady na prostředky  

     určené k odvykání kouření 
Nutnost doporučení lékaře Centra pro závislé   
     na tabáku 
Nutnost předložení originál platebních dokladů na léčivé 
přípravky 
Žádost nutno odevzdat do 31. 12. 2021 

 Kredit je možné kombinovat s čerpáním programů v 
rámci  VITAKONTA 

Kontakt:    www.ozp.cz 
     infolinka: 261 105 555 (Po-Pá: 8.00 – 16.00) 
     email: https://portal.ozp.cz/ 
Informace o zdravotních programech: 
https://www.ozp.cz/benefity/stop-koureni 
 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ, 209) 
 

Příspěvek:    Poskytuje 
Maximální výše příspěvku: 2x 500 Kč 
Podmínky příspěvku:  Program boj proti kouření 

Příspěvek lze čerpat v průběhu roku max. 2x,  
tzn. 2x 500 Kč 
 Příspěvek se poskytuje po ukončení léčby, která musí trvat 
min. 3 měsíce, a to v Centrech pro závislé na tabáku 
uvedených v seznamu slzt.cz 
Nutnost potvrzení o negativním CO testu 
Nutnost předložení originál platebních dokladů na léčivé 
přípravky 

 

Kontakt:    www.zpskoda.cz 
infolinka: 800 209 000 (Po-Čt: 8.00 - 15.00, Pá: 8.00 – 
13.00) 

     email: zpskoda@zpskoda.cz 
Informace o zdravotních programech:  
https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2021/zlepsene-sluzby 

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV CR, 211) 
  

Příspěvek:    Poskytuje 
Maximální výše příspěvku: 500 Kč 
Podmínky příspěvku:  Program podpory odvykání kouření 

 Vztahuje se na Champix a náhradní nikotinovou léčbu 
Příspěvek bude posuzován minimálně po druhé návštěvě 
 pojištěnce v centru 
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Nutnost doporučení lékaře Centra pro závislé   
     na tabáku nebo odborného konzultanta pracoviště České 
lékárnické komory, lze posoudit po minimálně druhé návštěvě 
Nutnost předložení originál platebních dokladů na léčivé 
přípravky, nákup možný pouze v lékárně nebo v Centru pro 
závislé na tabáku 

 
Kontakt:    www.zpmvcr.cz; 

infolinka: 844 211 211, 222 222 255 (Po-Čt: 8.00-18.00 
Pá: do 17.00) 

     email: info@zpmvcr.cz  
 
Informace o zdravotních programech: 
https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/podpora-odvykani-koureni 

 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP, 213) 
 

Příspěvek:    Poskytuje 
Maximální výše příspěvku: 500 Kč/rok 
Podmínky příspěvku:  Program odvykání kouření, ženy/muži 19-59 let, 

 pojištěnci nad 60 let 
     Příspěvek na nákup volně prodejných léčivých  
     a podpůrných přípravků zakoupených v lékárně  

(náplasti, pastilky, ústní spreje, žvýkačky apod.). 
 

Kontakt:    https://www.rbp213.cz/cs/ 

     infolinka: 800 213 213 (nonstop) 
     email: rbp@rbp-zp.cz 
 

Informace o zdravotních programech: 
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-

program/zeny-od-19-do-59-let/a-912/# 

 
 

MUDr. Hana Tichá 
aktualizace 21. 3. 2021 
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