
VZP	nabízí	příspěvky	–	a	Florbal	Jirkov	z.s.	vám	vystaví	potřebné	doklady	k	proplacení	částky		

Příspěvky na prevenci kardiovaskulárního 
onemocnění:  

• až 500 Kč 

o na úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, praktického lékaře pro děti a 
dorost nebo diabetologa, nutričního terapeuta (specialista v oblasti výživy, nejedná se o výživového 
poradce) nebo 

o na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře nebo 
o na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a 

podobně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, 
basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika aj. Příspěvek není určen na jednorázové sportovní 
aktivity. 

• až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou 

Jak získat příspěvek? 

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete 

zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků 

naleznete zde. 

 

Zaslání žádosti o příspěvek poštou 
O finanční příspěvek z fondu prevence VZP je možné požádat nejenom osobně na pobočkách VZP, 
ale také poštou na adrese regionální pobočky dle místa vašeho bydliště, a to nejpozději 
30. 11. 2017. 

Postup žádosti o příspěvek poštou: 

1. Stáhněte si a vyplňte formulář žádost o příspěvek (jiná forma žádosti nemůže být vyřízena). 
2. Platba bude realizována bankovním převodem, proto na žádost uveďte číslo vašeho 

bankovního účtu. 
3. Nezapomeňte vyplnit kontaktní telefonní číslo pro případ nutnosti upřesnění žádosti při jejím 

zpracování. 
4. Do obálky spolu s vyplněným formulářem žádosti vložte originály dokladů o úhradě 

služby/zboží. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení, pokud není u 
konkrétního příspěvku uvedeno jinak. 

5. Žádost s originály dokladů zašlete na adresu regionální pobočky VZP dle kraje vašeho 
trvalého nebo přechodného bydliště, eventuálně dle vašeho místa podnikání (jste-li OSVČ). 

Pokud splníte veškeré podmínky pro poskytnutí zvoleného příspěvku, bude vám vyplacen do 30 dnů 
na váš bankovní účet. V případě, že podmínky nesplníte, budete kontaktováni pracovníkem VZP. 

Adresy regionálních poboček: 
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Liberecký a Ústecký kraj: 
Regionální pobočka VZP ČR Ústí nad Labem 
Mírové náměstí 35/C 
400 50  Ústí nad Labem 

 

Podmínky čerpání příspěvku na preventivní 
programy hrazené z fondu prevence 
Kdo může příspěvek získat: 

Pojištěnec VZP, který: 

• nedluží na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění 
• požádá o příspěvek v době trvání programu a splňuje všechny stanovené podmínky 

Kdo může o příspěvek požádat: 

• pojištěnec VZP starší 18 let (o příspěvek žádá klient sám nebo jím zmocněná osoba, která 
předloží vyplněný formulář Plné moci) 

• zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let, který předloží potřebné doklady (rodný list 
dítěte apod.) 

Komu není příspěvek určen: 

Příspěvek nemohou čerpat osoby, u nichž je VZP v systému zdravotního pojištění jen výpomocnou 
zdravotní pojišťovnou (se žlutým průkazem pojištěnce) 

Podmínky čerpání příspěvku na preventivní programy 

1. Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona. 
2. Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději do 30. 11. 2017. 
3. Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2017 po vyčerpání stanoveného 

finančního limitu. 
4. Pravidla a podmínky (mj. stanovená věková hranice) platí v den podání žádosti. 
5. Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku i postupně, vždy do max. výše limitu 

v každé ze skupin (nevztahuje se na pohybové aktivity pro dospělé ve věkové kategorii 18-64 
let +364 dní a očkování). Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu. 

6. Minimální výše příspěvku na jednu žádost je 100 Kč. 
7. Příspěvek je poskytován výhradně na doklady dokládající úhradu služby (zboží) s datem 

vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2017, a to do 3 měsíců od data vystavení. Podmínka 3 měsíců 
neplatí pro program Maminka a Bezpříspěvkoví dárci krve. 

8. Za službu (zboží) musí být zaplaceno v hotovosti v českých korunách, platební kartou nebo 
bezhotovostním převodem z účtu (v tom případě klient dokládá výňatek z výpisu z účtu, kde 
je uvedena konkrétní platba jako debetní položka). 

9. Pokud klient úhradu za službu (zboží) provede platební kartou, předloží i originál potvrzení 
o platbě kartou z platebního terminálu nebo výpis z účtu. 
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10. Pokud klient zakoupí službu (zboží) přes slevový internetový portál, musí doložit výpis z 
bankovního účtu, viz výše, a daňový (účetní) doklad vystavený poskytovatelem. 

Doklady potřebné k čerpání příspěvků na preventivní programy 

• občanský průkaz, průkaz pojištěnce (k ověření totožnosti), ev. rodný list dítěte apod. 
• doklad o úhradě, případně další doklady požadované u jednotlivých programů 

Doklady musí být předloženy v originále nebo (v případě zaslání žádosti poštou) v úředně 
ověřené kopii.  

Účetní/daňový doklad (dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.): 

1. označení účetního dokladu (pořadové číslo) 
2. s uvedením rozsahu a předmětu plnění (účel vystavení dokladu, název služby, název zboží) 
3. datum vystavení daňového (účetního) dokladu 
4. cena v Kč (s DPH) 
5. identifikace obchodní firmy (IČ, adresa firmy) 

Účetní/daňové doklady jsou přijímány s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2017. 

Povinnost vydat stvrzenku o prodeji zboží vyplývá ze živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.), podle 
kterého je podnikatel povinen, a to na žádost zákazníka, vydat doklad o prodeji zboží či poskytnutí 
služby. 

Forma účetního/daňového dokladu: 

1. platební doklad (pokladní stvrzenka) 

2. faktura / platební doklad + výpis z bankovního účtu (postačí se začerněnými nebo 
přelepenými dalšími finančními údaji) pokud bylo hrazeno převodem z účtu. Nestačí jen příkaz 
k úhradě. 

Neakceptujeme žádnou formu potvrzení o platbě bez doložení řádného účetního dokladu. 

Z dokladu musí být vždy zřejmé, pro koho úhrada je, tedy jméno žadatele o příspěvek (resp. jméno 
dítěte, pro které je příspěvek požadován) a další identifikační údaje (alespoň datum narození). 

VZP si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným 
v Obchodním rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje. 

Dárci krve předkládají k žádosti o příspěvek legitimaci dobrovolného dárce krve nebo jiný doklad 
prokazující aktivní bezplatné dárcovství krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně. 

Způsob podání žádosti o příspěvek 

• Při osobní návštěvě na klientském pracovišti VZP 
• Korespondenční cestou - zaslání žádosti o příspěvek poštou. 

Způsob poskytnutí příspěvku 
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• bezhotovostně na bankovní účet žadatele/nositele příspěvku (lze sdělit při osobním podání 
žádosti na klientském pracovišti VZP) 

Druhy bankovních účtů, na které lze bezhotovostně poskytnout příspěvek 

• běžný účet 
• spořicí účet 
• podnikatelský účet 
• bankovní účet neplnoletého dítěte. 

	


