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Základním organizacím ČMOSA
a individuálním členům

Rekondiční pobyty v Lázních Luhačovice v roce 2020 – rozdělení a pokyny.

Vážení přátelé,

na  základě  zaslaných  žádostí  schválilo  Předsednictvo  ČMOSA,  pro  členy  Vaší
organizace a pro individuální členy týdenní rehabilitační pobyty v Lázních Luhačovice (seznam v
příloze).

V letošním roce došlo k zásadní změně poskytování příspěvku od Vojenské zdravotní
pojišťovny. Nově mohou tento příspěvek čerpat pouze členové ČMOSA, kteří jsou pojištěnci
VoZP (již nikoli rodinní příslušníci) a současně není možné čerpat příspěvek z FKSP, jako
tomu bylo doposud. Členové kteří  se  rozhodnou čerpat  příspěvek od VoZP v maximální  výši
1500,-  Kč jednou za rok, uhradí celou cenu poukazu v plné výši  Kanceláři ČMOSA, na základě
faktury vydané zařízením Lázně Luhačovice a.s. 

“Rekondičně  ozdravný pobyt  musí  být  uskutečněn v lázeňském zařízení  a  současně
musí  splňovat  podmínku  pobytu  minimálně  5  nocí,  nelze  tedy  příspěvek  čerpat  na  víkendové
lázeňské pobyty. Pobyt musí být uskutečněn nejpozději do 31. října tohoto roku”. Všichni kdo se
rozhodnout čerpat příspěvek VoZP, musí tuto skutečnost oznámit neprodleně Ka ČMOSA,
která tuto informaci předá Lázním Luhačovice. 

                 Při nástupu k pobytu člen  absolvuje vstupní lékařskou prohlídku a při ukončení
obdrží lékařskou zprávu   obsahující vyhodnocení průběhu pobytu a další zdravotnická doporučení
(odborná  vyšetření,  úprava  životosprávy,  pohybová  aktivita  atd.).  Tato  zpráva  bude  následně
podkladem pro VoZP k žádosti o příspěvek. 

                 Na příspěvek nemá nárok pojištěnec, u kterého VoZP zjistila, že se přihlásil k jiné
zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy pobyt uhradil a absolvoval.

                   O příspěvek žádá člen na formuláři uvedeném v příloze tohoto dopisu nebo jej
najdete na  níže uvedeném odkazu:

https://www.vozp.cz/img/uploaded/7913_Zdravy-zamestnanec-zadost-o-prispevek-rekondicni-
pobyt.pdf  

Na žádosti o příspěvek VoZP si nechá člen potvrdit, že je členem ČMOSA. K žádosti
je třeba doložit k  opii dokladu o úhradě rekondič  ně ozdravného pobytu a v  ýstupní lékařskou
zprávu lázeňského lékaře, kterou obdrží při odjezdu z lázní.



Žádost a přiložené doklady doručí žadatel osobně nebo poštou na:

Vojenská zdravotní pojišťovna
oddělení marketingu
Drahobejlova 1404/4
190 00 Praha 9,

a  to  nejpozději  30.  listopadu  příslušného  kalendářního  roku. Na  později  doručené  žádosti
nebude brán zřetel a nebudou akceptovány.

Žádosti budou hodnoceny čtyřikrát ročně, vždy po ukončení čtvrtletí,  je tedy potřeba počítat
s delší prodlevou, než bude příspěvek žadateli zaslán na účet. 

Od letošního roku cena pobytu v Lázních Luhačovice  nezahrnuje poplatek z pobytu,
který je vybírán podle obecně závazné vyhlášky Města Luhačovice č. 6/2019, ve výši 21 Kč za
osobu a den. Tento poplatek každý host uhradí při příjezdu na recepci hotelu.  

Cena poukazu v Lázních Luhačovice ve pezionu Vepřek i Póla za plnou penzi činí
u jednolůžkového pokoje 7170,- Kč, u dvojlůžkového pokoje 6330,- Kč. 

Budete-li žadatel  požadovat k poukazu vystavit  fakturu,  zašlete nám písemně poštou
nebo e-mailem objednávku nebo postačí fakturační údaje, objednávka nebo údaje musí obsahovat :

 název vč. adresy objednavatele – zaměstnavatele
 příjemce (v zastoupení) – existuje-li
 IČ, DIČ
 číslo bankovního spojení zabezpečující účtárny
 předmět plnění: obsah poskytovaného plnění (tj. cena zahrnuje ubytování, stravu a 

procedury), jméno a příjmení účastníka a případně jeho rodinných příslušníků, částku v  Kč 
celkem, místo a termín pobytu.

V případě nejasností se obraťte na Kancelář ČMOSA.

       Žádáme Vás o hromadné zaplacení všech přidělených poukazů převodním příkazem
nebo  složenkou  na  účet  ČMOSA  u  České  spořitelny  a.s.  Praha  3,  č.  účtu  2000260389/0800.
Důrazně žádáme, abyste u plateb uváděli jako variabilní symbol organizační číslo Vaší základní
organizace a do zprávy pro příjemce uveďte „RP LU“ a individuální členové uvedou své příjmení.

      Úhradu za poukazy nezasílejte za jednotlivé členy, ale společně za všechny Vaše členy
(e-mailem poté specifikujte jednotlivé osoby, místo pobytu rekondice a částky v Kč), vyjma úhrad,
které budou na základě faktuty, tj. vydané na základě vaší objednávky.

Platby provádějte samostatně tedy nespojujte je s platbou odvodu členských příspěvků.

       Upozorňujeme, že úhradu poukazů na rekondiční pobyty,  konané v měsíci  dubnu a
květnu je nutné provést neprodleně, ostatní poukazy zaplaťte nejpozději do konce dubna 2020.

          Po obdržení platby na účet ČMOSA budou poukazy s pokyny zaslány poštou předsedům příslušné
odborové organizace nebo individuálním členům na jejich adresy domů.



      V případě,  že nebudou poukazy v těchto  termínech uhrazeny,  předpokládáme,  že o uvedené
poukazy již nemáte zájem. Tento postup je stanoven Předsednictvem ČMOSA z důvodu sankčních
povinností  dle  smluv  s  jednotlivými  zařízeními.  Při  vrácení  již  zaplacených  poukazů  budeme
požadovat storno poplatek platný dle jednotlivých smluv ĆMOSA s pokytovateli pobytů.

           V e-mailu k tomuto dopisu najdete jmenný seznam přidělených rehabilitačních poukazů
a částku za Vaší odborovou organizaci nebo informace pro individuálního člena.

         Počet žádostí v některých termínech a zařízeních byl vyšší než počet pro ČMOSA přidělených
poukazů, také jejich lůžková skladba nám neumožnila přidělit  náhradní termíny.  Při rozdělování
poukazů bylo nutno k této skutečnosti přihlédnout.

V případě vrácených poukazů nebo volných poukazů budete informováni e-mailem prostřednictvím
Vašeho předsedy ZO.

Další informace a foto naleznete na webových stránkách ČMOSA http//cmosamady.cz. 
V případě dotazů volejte na tel. č. 973 210 981 nebo 222 713 722.

Jsme přesvědčeni,  že  rekondiční  pobyty  přispějí  ke zlepšení  zdravotního stavu a  k příjemnému
odpočinku všech účastníků.

 S pozdravem                    
                                                                                        Mgr. Renata Kořínková
                                                                                         předsedkyně ČMOSA

https://www.vozp.cz/program-zdravy-zamestnanec
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