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NOVINKA v příspěvcích zdravotních pojišťoven na rekondiční pobyty pro rok 2022 
 
Milí členové Unie ROSKA, 
rádi bychom Vás informovali o úspěšném jednání se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR 
- 211. Na základě našeho podnětu tato pojišťovna zařadila mezi své Bonusy na prevenci i naše 
rekondiční pobyty. Na odkaze níže naleznete podrobné informace o možnosti získat příspěvek až 
2.000 Kč. 
Edukačně-rekondiční pobyty pro klienty s roztroušenou sklerózou | ZP MV ČR (zpmvcr.cz)  
 
I ostatní zdravotní pojišťovny (ZP) přispívají na naše rekondiční aktivity a plavání, které pro Vás 
pořádáme. Využijte proto příspěvků a zúčastněte se i letos našich rekondičních pobytů a plavání.  
 
Níže najdete linky na informace o příspěvcích jednotlivých ZP na rekondiční cvičení nebo plavání. 
Pokud si nebudete jistí, zda můžete o příspěvek požádat, obraťte se na svoji zdravotní pojišťovnu – 
je pravděpodobné, že nějakou možnost najdete. 
 
REKONDICE PASTVINY 2022 se bude konat 25. 4. - 1. 5. (možná účast i na kratší dobu) 
 
111 – VZP – max 500 Kč - https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/pohybove-
aktivity 
201 – VoZP – max 500 Kč -  https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci 
 
205 – ČPZP https://www.cpzp.cz/preventivni-program/36 ... doporučuji konzultovat se ZP 

- program PRAVIDELNÝ POHYB nelze využít na jednorázovou rekondici, ale je možné ho 
využít na PRAVIDELNÉ cvičení 
  

207 – OZP - https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp ... doporučuji konzultovat se ZP 
- program PRO VOLNÝ ČAS A REGENERACI / Rehabilitační cvičení a fyzioterapie, příspěvek je 

podmíněný množstvím bodů na VITAKARTĚ 
 
209 – ZPŠ – max 500 Kč - https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-
2022/prispevky-na-sport-pro-dospele-deti-ci-seniory-a-na-dentalni-hygienu  ... Program SENIOR 
nad 65 let … nebo https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2022/zlepsene-
sluzby ... ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou 
... doporučuji konzultovat se ZP  
 
213 – RBP - ... doporučuji konzultovat se ZP 

- program pro plavání https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-
a-bonusovy-program/pojistenci-od-60-let/a-914/# 
 

 


