
Příspěvky zdravotních pojišťoven na očkování
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nemoc  výše příspěvku  věková hranice a omezení

Všeobecná zdravotní pojišťovna ( 111 )

Chřipka  až 150 Kč  děti i dospělé osoby do 65 let

Klíšťová encefalitida   až 500 Kč  bez věkového omezení

Lidský papilomavirus (HPV)  až 1 000 Kč  pro dívky od 14 do 18 let; pro chlapce 
   do 18 let dle lékařského doporučení

Žloutenka typu A+B  až 500 Kč  děti do 18 let - žloutenka typu A, od 18 let 
   příspěvek na A+B

Meningokokové nákazy  až 500 - 2 500 Kč  příspěvek pro osoby do 18 let (2 500 Kč), nad 18 
   let ( 500 Kč )

Očkování do zahraničí  až 500 Kč  očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, 
   břišnímu tyfu a vzteklině

Žloutenka pro dobrovolníky  až 1 500 Kč  pro dobrovolníky od 15 let působící 
(A, příp. A+B)  ve zdravotnickém zařízení

Pásový opar  až 1 000 Kč  určeno dospělým od 50 let

Vojenská zdravotní pojišťovna ( 201 )

Příspěvek na komerční očkování   až 400 Kč  prevence Haemophillus influenzae 
   typ B, sezónní chřipky, příp. klíšťové encefalitidy 
   dle podmínek programu preventivní zdravotní 
   péče

Rakovina děložního čípku  2 500 Kč  pro dívky ve věku 14 - 19 let,
   dle podmínek programu

Klíšťová encefalitida  1/3 ceny vakcín pro pro děti od 2 do 18 let,
  základní 3dávkové  dle podmínek programu
  schéma
  příp. cena vakcíny 
  pro přeočkování 
  po 3/5 letech  

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ( 205 )

Příspěvek na komerční očkování  až 1 500 Kč  do 18 let, dle podmínek preventivních programů

Příspěvek na komerční očkování  až 700 Kč  od 19 let, dle podmínek preventivních programů

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Příspěvek na komerční očkování  až 300 Kč  bez věkového omezení 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ( 211)

Klíšťová encefalitida  až 600 Kč  bez věkového omezení

Žloutenka  až 600 Kč  bez věkového omezení

Meningokok, pneumokok   až 600 Kč  bez věkového omezení

Chřipka  až 300 Kč  pojištěnci do 65 let

Tetanus, vzteklina  až 300 Kč  bez věkového omezení

Černý kašel, rotavirová
onemocnění   až 300 Kč  bez věkového omezení

HPV, pásový opar, příp. jiné  až 300 Kč  bez věkového omezení

Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna ( 209 )

Chřipka  do 400 Kč  do 65 let

Žloutenka typu A+B  do 800 Kč  ukončení očkovacího schématu v roce 2017

Meningokok B  do 800 Kč  do 5 let

Meningokok C  do 400 Kč  bez věkového omezení

Klíšťová encefalitida  do 400 Kč běz věkového omezení

Rotavirové infekce  do 1 000 Kč  kojenci do 1 roku

Rakovina děložního čípku  do 4 000 Kč  od 12 do 18 let, ukončení očkovacího schématu
   v roce 2017

Rakovina děložního čípku  do 800 Kč  do 45 let, očkování po konizaci dělož. čípku

Příspěvek na komerční očkování  do 800 Kč  bez věkového omezení, dle uvedených
   podmínek 

Revírní bratrská pokladna ( 213 )

Příspěvek na komerční očkování  do 1 000 Kč  dle podmínek Balíčků prevence

Rakovina děložního čípku
u dívek a žen a genitálním
bradavicím u chlapců  do 4 000 Kč  dle podmínek Bonusového programu

Uvedené příspěvky mají pouze informatívni charakter. Aktuální znění podmínek si předem ověřte 
u své zdravotní pojišťovny. Finanční příspěvky jsou zpravidla poskytovány na cenu vakcíny, nikoliv 
na její aplikaci.

• ČR hlásí každoročně nejvyšší výskyt onemocnění z celé EU.

• Infikovaná klíšťata se vyskytují ve všech krajích. Již dávno neplatí, že jsou pouze 
v lesích, ale nacházejí se i v parcích a zahradách. Do vašich domovů je mohou přinést 
i domácí zvířata.

• Prodělané onemocnění může vést až k trvalým zdravotním následkům.

• Očkování je doporučeno všem věkovým kategóriím.


