
Platné znění části zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 

* * * 
 

§ 33 
 
 

Léčebně rehabilitační péče 
 

 
  
 (1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako 
nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil 
revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní 
pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li 
o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně 
naléhavosti. 
 
 (2) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, indikační 
předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče podle 
odstavců 4 a 5 u jednotlivých nemocí, délku léčebného pobytu a indikační zaměření 
lázeňských míst (indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči) stanoví 
Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. 
 
 
 (2) 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 
klimatické podmínky příznivé k léčení využívány. 
 
 (3) Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje a hradí jako komplexní 
lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. 
  
 (4) Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči 
nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění 
vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků 
nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. 
Pojištěnce předvolá k lázeňské léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské péče. 
Pojištěnec v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační 
péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po 
dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického 
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zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického 
zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán 
nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. 
Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. 
  
 (5) Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především 
pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky 
uvedené v odstavci 4. Hrazenými službami jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato 
péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak. 
  
 (6) Dětem a dorostu do 18 let se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje 
podle odstavce 4, pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 5. Přeložení 
pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do 
zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař 
neposuzuje. 
  
 (7) U nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce se lázeňská léčebně 
rehabilitační péče poskytuje podle odstavce 4, jestliže ji doporučil nebo indikaci potvrdil 
příslušný odborník pro nemoci z povolání. 
 
 (8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá 
pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další 
léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní 
léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 
k tomuto zákonu stanoveno jinak. 
  
 (9) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, 
způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, 
délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé 
indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného 
pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, 
možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů 
poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující 
se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu (Indikační 
seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).  
  
 (10) Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo 
opakovaného léčebného pobytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně 
rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení 
poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné 
indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu.  Návrh na prodloužení 
léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, 
který prodloužení a jeho délku schvaluje. 
  
 (11) Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako 
příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl 
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takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem 
příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů (dále jen „indikovaný případ“), 
může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské 
léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává 
reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku 
schvaluje. 
  
 (12) Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou 
obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti 
a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí 
lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace 
lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických 
pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační 
péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý 
zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí. 
 

* * * 
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