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Návrh cenového a dalších ujednání pro segment lázeňské léčebně rehabilitační péče na 

rok 2018 

předkládaný Svazem léčebných lázní ČR v rámci 2. kola dohodovacího řízení ve smyslu §17 

zákona č. 48/ 1997 Sb., v platném znění 

 

Návrh: 

 
A/ SLL předkládá návrh ve dvou variantách: 
 
1/ Pro komplexní i příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti i dorost do 18 let a 

doprovody poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče 

se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši úhrady roku 2017 navýšené o stejné procento, o jaké 

budou navýšeny úhrady nemocnic, maximálně však ve výši 106 % úhrady roku 2017. 

 

2/ Pro komplexní i příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti i dorost do 18 let a 

doprovody poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče 

se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši úhrady roku 2017 navýšené o stejné procento, o jaké 

budou v průměru (jedná se o vážený průměr) navýšeny úhrady všech ostatních segmentů.  

 

Východiska: 

Oba revidované návrhy jsou oproti návrhu z předchozího jednání koncipovány solidárně s celým 

systémem a zároveň by měly zabránit diskriminaci segmentu lázní. Buď oproti nemocnicím nebo systému 

jako celku.  

Požadované zvýšení cen má krýt růst mezd. Tlak na ně roste enormně. Jednak kvůli obecné situaci na 

trhu práce, nedostatku kvalifikovaných sil, a především kvůli růstu mezd v nemocnicích, které stát a ZP 

opakovaně upřednostňují.   

Upozorňujeme na skutečnost, že teprve v roce 2016 se objem prostředků vydaných na lázeňskou 

léčebně rehabilitační péči vrátil po extrémní regulaci z roku 2013 k normálu a přiblížil se výdajům roku 

2010. Kvůli růstu ve výdajích pro ostatní segmenty, ale jeho podíl dále klesl. Při srovnání stejných období 

(10/16) vzrostla faktická úhrada v průměru o 12 % a jen mzdy v oboru rostly o 41 %. Za poslední rok 

3/2016 ke 3/2017 činil růst mezd v lázních více než 9 %.  

 

B/ Návrh cenového ujednání pro ozdravovny je předkládán samostatně. 

 

V Praze dne 23. května 2017 

 
 
MUDr. Eduard Bláha 
zástupce poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče v ozdravovnách 
 


