
PŘÍSPĚVEK NA LETNÍ TÁBOR 2023 
Na tábor můžete získat příspěvek od zdravotní pojišťovny, zaměstnavatele (nebojte se zeptat, zda 

na příspěvek máte nárok), nebo dokonce od úřadu práce. 

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – 205 

Nově dává pojišťovna příspěvek až 1 500,- Kč na tábor pro děti od 3 do 17 let, a doba trvání musí být 

delší než 4 dny. Tábor může být jak pobytový, tak příměstský.  

Pro uplatnění si stačí stáhnout formulář, který si necháme vyplnit od organizátora. Může se také 

jednat o potvrzení vydané organizátorem letního tábora na jeho vlastním formuláři, ale pak musí 

obsahovat tyto náležitosti: 
- jméno, příjmení a rodné číslo dítěte 

- účel vystavení dokladu – letní tábor 

- termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře 

- uhrazenou částku  

- datum potvrzení, razítko a podpis organizátora akce  

Potvrzení musí být vystaveno až po ukončení pobytu, a to nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění pobytu.  

 

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA - 207 

Pojišťovna přispívá prostřednictvím VITAKARTY (sekce pro volný čas a regeneraci), na kterou si 

postupně můžete ukládat body. Tato pojišťovna přispívá cca 1 000 Kč na tábor, v některých případech 

i více (maximální částka může být až 10 000 Kč). 

 

REVIRNÍ BRATSKÁ POKLADNA – 213 

Lze čerpat příspěvek až 1 500,- Kč na tábor pro děti od 3 let po dobu základní školní docházky.  

Příspěvek je možné čerpat na prázdninový pobyt konaný v období od 1. 7. do 31. 08. 2023. Musí trvat 

minimálně 7 dní a být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací. Nutné doložit 

vyplnění formulář. 

 

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA - 209 

Pojišťovna přispívá částkou 700,- Kč na tábor pro děti od 4 do 18 let. Je potřeba doložit vyplněnou 

žádost o příspěvek na zdravotní programy (sport junior) pro rok 2023 a přidat prokazatelný dokladu 

o zaplacení, a musí být z daného kalendářního roku. 

 

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA - 201 

Lze čerpat příspěvek až 1 000,- Kč na tábor pro děti od 4 let do 18 let. Příspěvek lze přiznat na pobyty, 

které trvají nejméně pět po sobě jdoucích dnů, spojené s aktivním pohybem v přírodě, nebo 

sportem. Pro uplatnění je nutné vyplnit žádost, a potvrzení o absolvování. 

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA – 211 

V rámci programu Dětské sportovní léto“ mohou čerpat až 500 Kč. O příspěvek je nutné požádat 

přes E-komunikaci, popř. přes datovou schránku. K žádosti o příspěvek na sportovně pohybový pobyt 

je třeba přiložit potvrzení o účasti a úhradě na pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím 

subjektem.  

O PŘÍSPĚVKY SI LZE ŽÁDAT MAXIMÁLNĚ DO 3 MĚSÍCŮ OD DATA VYDÁNÍ DOKLADU! 

https://www.cpzp.cz/preventivni-program/3
https://www.cpzp.cz/cdn/file/NLY6a5yzlSMsF9gMYv02koNWBBPe1T6b.pdf
https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp#deti
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/deti-a-mladez-do-18-let/a-910/#popup_na-letni-prazdninovy-pobyt
https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/deti-a-mladez-do-18-let/a-910/#popup_na-letni-prazdninovy-pobyt
https://www.rbp213.cz/UserFiles/Image/Tiskopis-potvrz-pr-zdninov-ho-pobytu.pdf
https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2023/prispevky-pro-deti-a-mladez
https://www.zpskoda.cz/files/2892/%C5%BE%C3%A1dost%20ZP2023.pdf
https://www.vozp.cz/prispevek/sportovni-a-ozdravne-pobyty
https://www.vozp.cz/assets/formul%C3%A1%C5%99e_prevence/zadost-o-prispevek-preventivni-programy.pdf
https://www.vozp.cz/assets/formul%C3%A1%C5%99e_prevence/potvrzeni-sportovni-ozdravny-pobyt.pdf
https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/sezonni-akce-detske-sportovni-leto-2023
https://www.zpmvcr.cz/system/files/dokumenty/2021-10/online_zadost_jednostranny.pdf

