
VYPLŇUJE POJIŠTĚNEC

DÍTĚ - jméno a příjmení: 

Číslo pojištěnce (rodné číslo): 

MATKA / OTEC / OSOBA, KTERÉ BYL POJIŠTĚNEC SOUDNĚ SVĚŘEN DO PÉČE
Jméno a příjmení: 

E-mail:

Telefon – dobrovolně poskytovaný údaj pro případ lepší komunikace:

Veškeré vyplněné osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES. Více informací o jednotlivých zpracováních je k nalezení v uveřejněném „Informačním memorandu GDPR“
na odkazu https://www.zpmvcr.cz/o-nas/gdpr/zpracovani-osobnich-udaju-v-zp-211/.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s dokumentem „Informace poskytované zástupci dítěte v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů při realizaci léčebně ozdravného pobytu“. 

dne:  podpis rodiče (zákonného zástupce) dítěte 

Návrh na zařazení na léčebně ozdravný 
pobyt ZP MV ČR v roce 2020

▪ Řádně vyplněný návrh, včetně potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, zasílejte nejpozději do 28. 2. 2020. 

▪ Děti, které v roce 2020 dovršily věk 8–14 let včetně, pojedou bez doprovodu rodiče či osoby, které byly soudně svěřeny do péče 
(dále jen „rodič“). V době a místě konání bude zajištěn pedagogický dozor.

▪ Děti, které v kalendářním roce 2020 dovršily věk 4 – 6 let včetně, pojedou  v doprovodu jednoho rodiče (dále jen „doprovod“).
Není možné, aby jako doprovod jel prarodič či třetí osoba. Pokud pojede více dětí z jedné rodiny, pak je možný pouze jeden 
doprovod.

▪ Děti, které v roce 2020 dosáhnou věku 7 let, mohou jet s doprovodem nebo bez něho, dle uvážení rodiče.

▪ Celková cena léčebně ozdravného pobytu, kterou hradí ZP MV ČR je 27 487 Kč. 

▪ Rodiče dítěte, pojištěnce ZPMVČR přispívají ZP MV ČR částkou 4 500 Kč na dítě a částkou 4 500 Kč na doprovod, pokud je
tento pojištěncem ZP MV ČR. V případě, že doprovod není pojištěncem ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání, kteří doloží tuto
skutečnost kopií služebního průkazu), hradí si plnou cenu pobytu.

▪ Doprovod plní 24 hodin denně funkci dozoru a nese za své dítě osobně plnou zodpovědnost dle pobytového řádu. Účast dalších 
osob je možná pouze po dohodě s poskytovatelem, za tržní cenu hotelu, zcela mimo úhradu ZP MV ČR.

▪ Doprovod nemá po dobu konání LOP nárok na „ošetřovné za člena rodiny“, vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotní služby 
pro akutně nemocné děti.

https://www.zpmvcr.cz/o-nas/gdpr/zpracovani-osobnich-udaju-v-zp-211/
https://www.zpmvcr.cz/


VYPLŇUJE PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

Stanovená diagnóza: 

vazomotorická a alergická rýma, J 30 asthma bronchiale, J 45

Onemocnění a popis obtíží:

Pravidelně užívané léky (vč. dávkování):

Sezónně užívané léky (vč. dávkování):

Alergie na léky (název léku, projevy):

Alergie na potraviny:

Alergie na jiné látky:

Ostatní nemoci, operace nebo úrazy dítěte 
(jaké, léčbu, event. následky.):

Poslední přeočkování proti tetanu:

Ověření registrace:

Další doplnění ke zdravotnímu stavu 
(event. formou přílohy): 

Eventuálně ověření povinného pojištění u Vojenské 
zdravotní pojišťovny (existence služebního průkazu):

Protetické pomůcky (jaké):

Hospitalizace: kdy, důvod:ANO NE

jaký, důvod:Má dítě dietní režim: ANO NE

jaká:Vrozená vada u dítěte: ANO NE

jaká očkování 
chybí:

Je dítě očkováno v souladu s očkovacím 
kalendářem: ANO NE

jaká:Doporučená omezení ve sportovní činnosti: ANO NE

Chronické onemocnění, které vyžaduje 
individuální přístup a lékařský dohled: ANO NE

Potřebuje soustavnou lékařskou, popř. 
ústavní péči: ANO NE

Potvrzuji, že u dítěte nebyly zjištěny: psychiatrická onemocnění, mentální retardace, vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu, 
bronchiektázie a TBC, akutní exacerbace kožních onemocnění, fotosenzibilita, noční pomočování, nepřizpůsobivost v kolektivu. ANO NE

Dětské infekční nemoci dítěte:

dne:

dne:

razítko a podpis PLDD:

razítko a podpis:

Potvrzuji, že dítě není vedeno v péči psychologa pro poruchy chování.

VYPLŇUJE určený pracovník ZP MV ČR

Svým podpisem stvrzuji, že veškeré výše uvedené informace jsou úplné, pravdivé a nezamlčel/a 
jsem žádné skutečnosti, které by vylučovaly účast dítěte na LOP, a doporučuji jeho účast.

https://www.zpmvcr.cz/
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