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Opatření č. 19/2020 z důvodu preventivně-bezpečnostních ochranných opatření v době 
vyhlášeného nouzového stavu na území ČR   
 
Datum vydání: 17. 4. 2020                                            Účinnost: dnem vydání 
 
 

Čerpání lázeňské léčebně rehabilitační péče v případě návrhů 
vystavených před a v době vyhlášeného nouzového stavu 

 
V souvislosti s  opatřením vlády ČR  ze dne 18. 3.  2020 nepřijímají lázeňská zařízení nové 
klienty.   
 
OZP i nadále posuzuje obdržené návrhy na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a schválené 
návrhy zasílá lázním k realizaci.  
 
Schválené a odeslané návrhy na léčebně rehabilitační péči bude možné realizovat až po 
ukončení aktuálních krizových opatření vlády, kterými byl zastaven příjem nových pacientů. 
 
Platnost návrhů: 
 
 termínované indikace (omezené zákonem): 

(např. I/1, II/2, II/6, II/7, II/8, II/9, III/2, III/5, III/6, III/7, III/8, IV/2, IV/3, V/1, V/3, 
VI/4, VI/5, VI/6, VII/10, VII/11, VII/12, VIII/3, VIII/5, X/5, XI/1, XI/3, XXI/1, 
XXIII/3, XXVIII/3, XXXI/3) 
• z hlediska léčebného efektu tyto návrhy nelze prodloužit; 
• v případě, že ošetřující lékař doporučil lůžkovou léčebně rehabilitační péči v době 

vyhlášeného nouzového stavu, je možné ji realizovat místo v lázních v odborné 
rehabilitační léčebně, kde není zákonem stanovené omezení platnosti pro nástup, 
popř. v místě bydliště ambulantně. 

 
 ostatní indikace: 

• lze prodloužit platnost návrhů pro základní pobyt; 
• lze prodloužit platnost návrhů u opakovaných pobytů.  

OZP se rozhodla u návrhů: 
o vystavených před vyhlášením nouzového stavu (tj. před 18. 3. 2020) = 

prodloužit o 6 měsíců; 
o vystavených a posuzovaných po datu platnosti mimořádných opatření (tj. po 18. 

3. 2020) = prodloužit o 6 měsíců nejvýše do nejzazšího data pro zahájení léčby  
(např. indikace I/1 (M. Hodgkin), II/4, II/6, II/9, III/2, V/7, VI/4, VI/5, VI/6, 
VII/5, VII/6, VII/11, X/5, XI/1 , XXIII/1, XXIII/3, XXIII/4, XXIII/5, XXIV/2, 
XXIV/3, XXV/2, XXVII/3, XXVIII/4, XXVIII/5, XXVIII/6, XXIX/1, XXIX/2, 
XXXI/1, XXXI/2, XXXI/3, XXXI/4) 

 
K nástupu lázeňské léčby na základě návrhů s prodlouženou platností je však vždy nutné 
doložit souhlas registrujícího praktického lékaře (příp. ošetřujícího lékaře) s lázeňskou 
léčbou, tj. že aktuální zdravotní stav tuto léčbu umožňuje. 



Čerpání lázeňské péče po skončení nouzového stavu: 
 
 komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče: 

• OZP předpokládá, že prvním dnem možného nástupu do lázní bude bezprostředně 
po ukončení krizových opatření vlády, o pořadí zvaní pojištěnců rozhodne odborný 
personál příslušného zdravotnického zařízení, který bude postupně kontaktovat 
pacienty a dohodne se na novém termínu nástupu; 

• v případě, že z důvodu krizových opatření nebo kapacitních možností lázeňského 
zařízení, nebude klient předvolán k nástupu léčby ani v průběhu prodloužené 
platnosti návrhu, bude nutné se podle platných právních předpisů obrátit na 
registrujícího praktického lékaře s žádostí o vystavení návrhu nového. 

 
 příspěvková lázeňské léčebně rehabilitační péče: 

• po ukončení krizových opatření si s lázeňským zařízením klient event. dohodne 
termín nástupu;  

• v případě, že z důvodu krizových opatření nebo kapacitních možností lázeňského 
zařízení nebude možno lázeňskou léčebně rehabilitační péči nastoupit v průběhu 
prodloužené platnosti návrhu, bude nutné se podle platných právních předpisů 
obrátit na registrujícího praktického lékaře s žádostí o vystavení návrhu nového. 

 
 
 
 
 

Čerpání návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně 
(OLÚ), návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na 
umístění dítěte v dětské odborné léčebně v případě návrhů 
vystavených před a v době vyhlášeného nouzového stavu 

 
Čerpání pobytů v OLÚ a ozdravovnách nebylo mimořádnými opatřeními obecně dotčeno, 
nicméně z důvodu obavy klientů z nákazy COVID-19 se řada z nich rozhodla péči v době 
nouzového stavu nečerpat, proto se OZP rozhodla platnost návrhů prodloužit. 
 
Platnost návrhů: 
 

o vystavených před vyhlášením nouzového stavu (tj. před 18. 3. 2020) = 
prodloužit o 6 měsíců; 

o vystavených a posuzovaných po datu platnosti mimořádných opatření (tj. po 18. 
3. 2020) = prodloužit o 6 měsíců. 

 
K nástupu léčby na základě návrhů s prodlouženou platností je však nutné doložit souhlas 
registrujícího praktického lékaře s  léčbou, tj. že aktuální zdravotní stav tuto léčbu 
umožňuje. 

 
 
 
 
 



Prodloužení platnosti návrhu: 
 

• který zůstal u poskytovatele = bude zaznamenáno v informačním systému zdravotní 
pojišťovny, sděleno klientovi a poskytovateli schválené služby; 

• který byl vrácen zdravotní pojišťovně = bude upraven v informačním systému 
zdravotní pojišťovny, sděleno klientovi a poskytovateli schválené služby; 

• který byl zaslán v době účinnosti tohoto opatření = bude automaticky prodloužen. 
 
Event. výjimky (např. z důvodu překročení věkové hranice apod.) budou řešeny individuálně. 
 
V případě nejasností kontaktujte oddělení lázeňství na telefonním čísle 261 105 126 (pondělí až čtvrtek 
od 8:00 do 16:00 hodin; v pátek od 8:00 do 14:00 hodin). 
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