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Lázeňská zařízení již opět mohou přijímat pacienty a v této souvislosti se mnozí 
ptáte, jak je to vlastně s platbami v lázních, a to jak za ubytování, tak za procedury.  

Při komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči zdravotní pojišťovna hradí 
náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s 
poskytovateli lázeňské péče.  

Ubytování je poskytováno dle možnosti a kapacity lázní ve dvou kategoriích 
(kategorie A, kategorie B). Obě kategorie představují 2lůžkový pokoj se základním 
vybavením, přičemž v kategorii A je sociální zařízení přímo součástí pokoje, v 
kategorii B je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Jakékoliv jiné vybavení pokoje 
(jednolůžkový pokoj, televize, lednice apod.) je posuzováno jako nadstandard.  

Každý z nás si dovedeme představit, jak vypadá *** pokoj v hotelu a jak pokoj 
nemocniční. Určitě se shodneme i v tom, že pokud žádáme v nemocnici 
nadstandard, jsme připraveni za něj zaplatit. Při komunikaci s přijímací kanceláří 
ovšem může vzniknout dojem, že si klient musí doplatit za standardní pokoj. Tak 
tomu ale není. Každé lázeňské zařízení musí mít pokoje ve standardním vybavení z 
pohledu úhrad z veřejného zdravotního pojištění, není jich však mnoho a v období 
letních měsíců tyto kapacity nemusí být dostatečné. Pominout nelze ani skupinu 
klientů, kteří si rádi za nadstandardní vybavení zaplatí a základní vybavení pokoje by 
neakceptovali.  

V praxi proto klientům radíme, pokud z jakéhokoliv důvodu nechtějí/nemohou 
akceptovat doplatek za nadstandard ubytování (ale i stravování = rautové stoly), je 
třeba to přijímací kanceláři sdělit.  

OZP myslí i na samoplátce, tedy ty z vás, kterým pobyt v lázních lékař neindikoval 
lékař. Při pobytu v českých lázních (uvedených v seznamu všech poskytovatelů 
lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří mají platné povolení k využívání přírodních 
léčivých zdrojů na stránkách MZ ČR zde >>) o délce min. 2 noci včetně absolvování 
nejméně 2 léčebných procedur, jim proto OZP přispívá na 50 % výši platby za 
procedury či vstupní prohlídky provedené lázeňským lékařem, max. do výše 2 000 
Kč / osobu. Více se dozvíte ZDE >>  

 

https://www.mzcr.cz/seznam-poskytovatelu-lazenske-lecebne-rehabilitacni-pece-v-ceske-republice/
https://www.ozp.cz/benefity/podminky-pro-cerpani-kuponu-2021
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