
KDY A JAK DO LÁZNÍ

či jednolůžkový pokoj se posuzuje jako nadstandard, který  
je řešen doplatkem pacienta přímo lázeňskému zařízení. 
Na tuto skutečnost musí být pacient lázněmi upozorněn  
před nástupem na léčení.

Strava je v souladu se smluvním ujednáním připravována  
dle „Lázeňského dietního systému“. Snídaně je kontinentální, 
oběd si vybíráte ze dvou vařených jídel a večeři také 
ze dvou jídel.

Přepravu do lázeňského zařízení může VZP hradit pouze 
v tom případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření 
ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje 
přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické 
dopravní služby. 

U příspěvkové lázeňské péče VZP hradí náklady 
na vyšetření a léčení. Ubytování, stravování a dopravu  
si hradí pojištěnec sám.

KDE JE POSKYTOVÁNA LÁZEŇSKÁ 
LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE?

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně 
jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která 
se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo 
na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při 
poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo příznivé 
klimatické podmínky využívány.
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VZP má pro své pojištěnce smluvně zajištěno lázeňské léčení 
ve čtyřech desítkách lázní v České republice, ve kterých 
je k dispozici téměř 13 tisíc lůžek pro potřeby léčení hrazeného 
z veřejného zdravotního pojištění. Jejich seznam najdete 
na www.vzp.cz/lazne. 

Přejeme vám příjemný pobyt v lázních.



Lázeňskou léčbu, která trvá v plném rozsahu 21 nebo 
28 ošetřovacích dnů, musíte nastoupit v určeném lázeňském 
zařízení ve stanovený den (dle smluvních podmínek 
pojištěnci při lázeňském léčení ukončují pobyt 22. nebo 
29. den). Smluvní lázeňské zařízení vás samo předvolá 
nejméně 5 pracovních dnů před začátkem pobytu. Pokud 
vašemu nástupu do lázní zabrání nepředvídané závažné 
okolnosti (úmrtí v rodině, ošetřování člena rodiny, 
neodkladná hospitalizace, onemocnění), musíte o tom 
neprodleně uvědomit regionální pobočku VZP, která vás 
do lázní vysílá, a také to musíte oznámit lázeňskému 
poskytovateli. Neučiníte-li tak, VZP vám může předepsat 
vzniklou škodu k náhradě.

Osobám, které jsou účastny sociálního pojištění, může být 
na dobu komplexního lázeňského léčení vystavena pracovní 
neschopnost.

Pokud vám byla schválena příspěvková lázeňská léčebně
rehabilitační péče, můžete si zvolit v rámci lázeňských míst 
daných vyhláškou MZ ČR a v rámci smluvních partnerů VZP 
lázeňského poskytovatele sami. Schválený návrh vám bude 
zaslán příslušným regionálním pracovištěm VZP nebo může 
být jeho prostřednictvím přímo odeslán na adresu zvoleného 
lázeňského poskytovatele. Schválený návrh na lázeňskou 
péči můžete také předat osobně v lázních. Platnost návrhu 
je 6 měsíců od data jeho vystavení a do této doby musíte 
nastoupit lázeňské léčení. Také u příspěvkové lázeňské péče 
vám musí lázeňský poskytovatel zaslat předvolání do lázní 
nejméně 5 pracovních dnů před nástupem.

Zaměstnané osoby si musí vzít na příspěvkovou lázeňskou 
péči dovolenou, případně neplacené volno.

V JAKÉM PŘÍPADĚ MŮŽETE JET DO LÁZNÍ?

Jestliže je vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu lázeňská 
léčebně rehabilitační léčba nezbytnou součástí léčebného 
procesu a ošetřující lékař (ambulantní specialista nebo 
ošetřující lékař během hospitalizace) doporučí její vhodnou 
formu a vhodné lázeňské místo. Návrh na lázeňskou léčebně 
rehabilitační péči vám vystaví registrující praktický lékař 
nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. 

Lázeňská péče je pokračováním léčení pacienta 
a je poskytována a hrazena jako komplexní, nebo jako 
příspěvková. To, která forma lázeňské péče vám může být 
poskytnuta, vyplývá z posouzení vašeho zdravotního stavu 
doporučujícím a navrhujícím lékařem a z legislativních 
podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním 
pojištění a vyhláškou MZ ČR, kterými se návrhová 
činnost řídí.

Návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči podává 
na předtištěném formuláři, vytištěný pomocí PC, nebo 
dohodnutou elektronickou formou váš registrující praktický 
lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci, a to regionálnímu 
pracovišti VZP podle příslušnosti navrhujícího lékaře. Tam 
návrh na lázeňskou péči posoudí revizní lékař, který musí 
zhodnotit, zda jsou dodrženy podmínky dané zákonem 
a odborná kritéria dle vyhlášky MZ ČR.

JAKÉ JSOU FORMY A PODMÍNKY  
LÁZEŇSKÉ PÉČE?  

V případě schválení komplexní lázeňské léčebně 
rehabilitační péče odešle příslušné regionální pracoviště 
VZP návrh poskytovateli lázeňské péče a ten vás předvolá 
k nástupu. Doba platnosti návrhu na komplexní péči, během 
níž musí být zahájeno lázeňské léčení, je buď 
1 měsíc od data vystavení návrhu (tzv. I. stupeň naléhavosti), 
nebo 3 měsíce od data vystavení návrhu (tzv. II. stupeň 
naléhavosti). Děti a dorost do 18 let musí nastoupit lázeňské 
léčení nejpozději do 6 měsíců od data vystavení návrhu. 

Prvním stupněm naléhavosti jsou označovány případy, kdy 
je dodržení termínu nutné vzhledem ke zdravotnímu stavu 
pojištěnce, nebo se jedná o překlady z nemocničního lůžka 
přímo na lázeňské léčení. Druhým stupněm naléhavosti jsou 
označovány ostatní návrhy komplexní lázeňské léčby.

JAKÁ JE DÉLKA POBYTU?

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a vyhláška MZ ČR 
rozlišují základní a opakovaný pobyt a upravují podmínky 
a kritéria pro jejich poskytnutí.

Délka základního léčebného pobytu dospělých je stanovena 
na 21 nebo 28 dnů, u dětí a dorostu na 28 dnů. Je-li lázeňská 
léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, 
může lékař příslušných lázní u vyznačených indikací podle 
konkrétního stavu pojištěnce navrhnout prodloužení léčení. 
Prodloužení pobytu i jeho délka podléhají souhlasu revizního 
lékaře pojišťovny.

Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní 
lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena 
na 21 nebo 28 dnů, u dětí a dorostu na 28 dnů. Případné 
prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře.

Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové 
lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je  
stanovena podle návrhu lékaře, který péči doporučuje,  
a to na 21 dnů, v indikovaných případech na 14 dnů. Pokud  
je lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta v délce  
14 dnů, může lázeňský lékař podle konkrétního stavu 
pojištěnce navrhnout prodloužení léčení na 21 dnů s tím, že 
prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře pojišťovny.

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče může  
být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní 
lékař jinak.

CO JE HRAZENO U KOMPLEXNÍ A CO 
U PŘÍSPĚVKOVÉ LÁZEŇSKÉ PÉČE?

Při komplexní lázeňské léčbě hradí VZP náklady na vyšetření 
a léčení, ubytování a stravu ve standardní úrovni nasmlouvané 
s poskytovateli lázeňské péče.

Ubytování je poskytováno dle možností a kapacity lázní 
ve dvou kategoriích (kategorie A, kategorie B). Obě kategorie 
představují dvoulůžkový pokoj se základním vybavením, 
přičemž v kategorii A je sociální zařízení přímo součástí pokoje, 
v kategorii B je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Jakékoliv 
doplňkové vybavení pokoje (například televizor, lednice)  


