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Návrh cenového a dalších ujednání pro segment lázeňské léčebně rehabilitační 

péče na rok 2019

předkládaný Svazem léčebných lázní ČR v rámci 1. kola dohodovacího řízení ve 

smyslu §17 zákona č. 48/ 1997 Sb., v platném znění

Návrh:

1/ Lázeňská léčebně rehabilitační péče

Pro komplexní i příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé poskytovanou 

ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví 

úhrada za jeden den pobytu ve výši 106 % ceny hrazené v roce 2018 plus index přiznaný OLÚ, 

nejméně však 1100 Kč. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné 

výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, které provázejí. 

Pro komplexní i příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro děti a dorost do 18 let

poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče 

se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši úhrady roku 2018, nejméně však 1410 Kč.

Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto 

složky u pojištěnců, které provázejí. 

Východiska:

Navrhovaná úprava ceny u dospělých pacientů odstraní nerovnováhu v růstu cen, která vznikla 

kvůli loňské selektivnímu navýšení cen pouze u dětských pacientů, a zároveň i stejnému 

navýšení cen u odborných léčebných ústavů, které mnohdy léčí pacienty se stejnou diagnózou 

jako lázeňská léčebně rehabilitační zařízení, kterým ale pro dospělé pacienty pro rok 2018 

navýšení přiznáno nebylo. Navržených 6 % u dospělých a nula u dětí představují z pohledu 

SLL maximálně vstřícný postoj. Tato indexace je ale podmíněna zmrazením cen ostatních 

lůžkových segmentů. Případně by jejich procentní index měl být k navržené výši přičten 

(106 % plus X%), aby nedoházelo k dalšímu rozevírání nůžek a přelivu zaměstnanců do 

OLÚ. 

Navrhované navýšení bude krýt růst mezd zdravotníků v lázních. Tlak na ně nyní enormně roste 

kvůli nedostatku kvalifikovaných sil a kvůli růstu mezd v nemocnicích, které zásahy státu 

v mezidobí valorizovaly opakovaně. 

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. 
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Nemalou měrou se na tom podílí již výše zmiňovaný růst výdajů na mzdy v ostatních lůžkových 

zařízeních, který vláda do systému prosadila, což lázním výrazně ztěžuje nábor zaměstnanců 

k udržení stávajícího rozsahu práce. 

Zároveň je také nutné odstranit rozdíl v cenách stejných úhrad pro lázeňská zařízení, která 

v daném roce zahájila svou činnost a lázněmi, které již měly stejnou cenu nasmlouvanou 

v minulých letech. Tento rozdíl je dán formulací v úhradové vyhlášce, která stanoví částku pro 

případ, že cena nebyla v daném roce sjednána. Proto navrhujeme, aby uváděná částka byla 

zároveň i cenou minimální. Zabrání se tak existující praxi, že nové subjekty získávají v určitých 

indikacích výhodnější cenové podmínky než dlouholetí poskytovatelé lázeňské péče.  

2/ Návrh cenového ujednání pro Ozdravovny bude předložen samostatně.

V Praze dne 29. března 2018

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




