
Zákon č. 371/2021 Sb. ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb. – Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
Vyhláška č. 2/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
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X/5

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s. 

Nemoci oběhového ústrojí

Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

Nemoci nervové

Nemoci pohybového ústrojí

Nemoci kožní

INDIKAČNÍ SEZNAM
pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé



 NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
 Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace II/2,II/6,II/7,II/9), přírodní minerální voda sirná – 
 skupina B (sirná) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5. Kontraindikace pro celou indikační skupinu: Atrioventrikulární blokáda 2. až 3. stupně, srdeční nedostatečnost 
 IV podle klasi�kace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA), symptomy anginy pectoris odpovídající klasi�kaci závažnosti anginy pectoris stupně 
 IV podle Causative Classi�cation system (CCS), aktivní infekční endokarditis, kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.
 Vyšetření: Elektrokardiogra�e (EKG) - kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců), cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. 
 U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) 
 a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i rentgenové vyšetření (RTG) hrudních orgánů nebo echokardiogra�cké vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých 
 indikací.

L 7
0, 

L 7
3, 

L 7
9

II/4 - Onemocnění tepen končetin 
   na podkladě aterosklerotickém 
   II b.
   nebo zánětlivém.

Angiologie, vnitřní lékařství nebo 
rehabilitační a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR 
   s výjimkou OZP (207), ZPŠ (209)

K 21 dnů
Onemocnění tepen končetin na 
podkladě 
aterosklerotickém  II b.
 
P 21 dnů
Ostatní. 

K 21 dnů
Onemocnění tepen končetin na 
podkladě aterosklerotickém II b. do 18 
měsíců od začátku základního pobytu, 
pokud není možná invazivní léčba.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.

Pokud není možná invazivní léčba.

Závažné projevy celkové 
aterosklerózy. Klidové bolesti 
související s nemocí. Ulcerace.
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II/5 - Funkční poruchy periferních cév 
   a stavy po trombózách.
- Chronický lymfatický edém.

Angiologie, vnitřní lékařství, 
kardiologie, pracovní lékařství nebo 
rehabilitační a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR 
   s výjimkou OZP (207), ZPŠ (209)

K 21 dnů
Funkční poruchy periferních cév jako 
nemoci 
z povolání podle jiného právního 
předpisu, který stanoví seznam 
nemocí z povolání, nejdříve za 
3 měsíce po odeznění akutního 
stádia. 

P 21 dnů
Ostatní.

Funkční poruchy periferních cév 
a stavy po trombózách nejdříve za 3 
měsíce po odeznění akutního stádia.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů

Závažné projevy celkové 
aterosklerózy. Klidové bolesti 
související s nemocí. Ulcerace.

II 

INDIKAČNÍ SEZNAM pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s.
Číslo
indikace

Indikace

ZÁKLADNÍ
forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

OPAKOVANÝ
forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

LÉČEBNÝ POBYT

délka, další odborná kritéria, lhůta pro nástup, možnost prodloužení

Kontraindikace 
a další speciální 
požadavky pro léčení 
daného onemocnění

Obor specializace lékaře, 
který péči doporučuje.

KONTRAINDIKACE LÁZEŇSKÉ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE

infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství, je-li některá 
nemoc, indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC 
dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném 
ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,
všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat 
destabilizaci zdravotního stavu,
klinické známky oběhového selhání, netýká se indikací skupiny II, maligní 
arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,
stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povr- 
chové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,
opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících, léčba 
je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa,
kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (BMI méně než 
16,5), netýká se indikační skupiny IX a XXIX – anorexie,
zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity 
nemoci, kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek 
progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá       
a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeň- 
skou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění, dlouhodobá 
hormonální protinádorová terapie není kontraindikací, onkologické zhoubné 
onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního 
léčivého zdroje – přírodní minerální vody radonové,

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

nekompenzovaná epilepsie, u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta 
na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má 
pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči,  pro indikační skupinu VI a XXVI není 
epilepsie kontraindikací,
aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo 
sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup 
a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabili-
tační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence, snížená možnost komunika-
ce není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního 
nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinické-
ho obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou 
léčebně rehabilitační péči,
závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách, netýká se lázeňské 
léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po 
operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí poope-
rační péče,
závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, 
III/2, IV, V, netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně 
navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitač-
ní péče je nedílnou součástí pooperační péče,
inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice, neplatí pro indikační 
skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6, anus praeternatura-
lis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných 
procedur, nebo
těhotenství

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Další kontraindikace jsou uvedeny u jednotlivých indikačních skupin.



NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ 
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořeč-
natá, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová). Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální 
voda sirná – skupina A (síranová). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.
Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.

E 1
0, 

E 1
1, 

E 1
2, 

E 1
3, 

E 1
4

IV/1 - Diabetes mellitus. Endokrinologie a diabetologie nebo 
rehabilitační a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR 
   s výjimkou OZP (207), ZPŠ (209)

K 21 dnů
Stavy s komplikací (mikroangiopatie 
a makroangiopatie, neuropatie). 

P 21 dnů
Ostatní.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Stavy s komplikací (mikroangiopatie 
a makroangiopatie, neuropatie). 

Prokazatelné nedodržování 
léčebného režimu. Kritériem pro 
opakování léčebného pobytu:
- u obezity při Body Mass Indexu   
   vyšším než 30 snížení hmotnosti 
   o 5 % od posledního léčebného  
   pobytu,
- u obezity při Body Mass Indexu  
   vyšším než 35 snížení hmotnosti 
   o 10 % od posledního léčebného  
   pobytu.

VI/1  - Obrna lícního nervu.   
 - Postpoliomyelitický syndrom.
 - Chabé obrny, 
    mimo poúrazových, včetně  
    poinfekční polyradikulo 
    neuritis v návaznosti na    
    ukončení akutní fáze. 

Neurologie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů
Obrna lícního nervu v akutní fázi, 
pokud není soustavná ambulantní 
nebo lůžková rehabilitační péče 
efektivní.
Postpoliomyelitický syndrom.
Ostatní nemoci po dobu trvání chabé 
periferní obrny s doloženou elektro- 
myogra�í (EMG) a po dobu pozvolné 
úpravy funkcí.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů
Postpoliomyelitický syndrom.
1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní po dobu trvání chabé periferní 
obrny s doloženou elektromyogra�í 
(EMG) a po dobu pozvolné úpravy 
funkcí.

IV 

NEMOCI NERVOVÉ 
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná – skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda rado-
nová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3, VI/6, VI/8, VI/9, VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 
1000 mg/l) přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.
Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části 
páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrokardiogra�e (EKG).

VI 

Číslo
indikace

Indikace

ZÁKLADNÍ
forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

OPAKOVANÝ
forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

LÉČEBNÝ POBYT

délka, další odborná kritéria, lhůta pro nástup, možnost prodloužení

Kontraindikace 
a další speciální 
požadavky pro léčení 
daného onemocnění

Obor specializace lékaře, 
který péči doporučuje.
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VI/2 - Polyneuropatie s paretickými 
   projevy.

Neurologie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů
Chabé obrny s postižením 0. až 3. 
stupně svalového testu a prokazatel-
ným postižením podle elektromyogra-
�e (EMG).

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní. 

K 28 dnů
Chabé obrny s postižením 0. až 3. 
stupně svalového testu a prokazatelným 
postižením podle elektromyogra�e 
(EMG).

1 x v průběhu 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.

VI/3 - Kořenové syndromy 
   s iritačně-zánikovým   
   syndromem.

Neurochirurgie, neurologie nebo 
rehabilitační a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 21 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci 
na neurologickém nebo rehabilitačním 
oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po 
ukončení hospitalizace), nebo 
u případů nejevících známky zlepšení 
po 6 týdnech soustavné ambulantní 
rehabilitační péče, u nichž byla 
vyloučena indikace k neurochirurgické-
mu či spondylochirurgickému zákroku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů

Akutní recidiva. Náhle vzniklý 
syndrom konu nebo kaudy.
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VI/4 - Zánětlivé nemoci centrálního  
   nervstva:
   stavy po meningoencefalitis,
   encefalitis,encefalomyelitis 
   a myelitis, stavy po encefalo  
   myelo-polyradi-kuloneuritis,
   pokud jsou přítomny spasticko-   
   paretické známky.

Infekční lékařství, neurologie nebo 
rehabilitační a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR
   s výjimkou OZP (207)

K 28 dnů
Po dobu přetrvávajících paréz 
s doloženým elektromyogra�ckým 
vyšetřením (EMG) vyšetřením 
a po dobu pozvolné úpravy funkcí. 
Nejpozději do 6 měsíců po ukončení 
hospitalizace.

Možnost prodloužení.

P 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního 
pobytu, pokud přetrvávají těžké až 
střední parézy 
a je předpoklad pro zlepšení 
zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.



VI/5 - Hemiparézy a paraparézy    
   cévního původu se známkami  
   obnovující se funkce.

Neurologie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR
   s výjimkou OZP (207)

K 28 dnů
V přímé návaznosti na hospitalizaci, 
nejpozději do 6 měsíců po ukončení 
hospitalizace. Po odeznění akutního 
stadia nemoci. 

Možnost prodloužení.

K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního 
pobytu, pokud přetrvávají těžké až 
střední parézy a je předpoklad pro 
zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.

Recidiva hemiparéz v průběhu 
12 měsíců od první ataky 
onemocnění. Těžké fatické poruchy 
zejména percepční.Těžký organický 
psychosyndrom s nízkou sociabilitou.
Kritériem pro opakování léčby: 
abstinence nikotinu déle než 
12 měsíců.

VI/6 - Stavy po poraněních 
   a operacích mozku, míchy 
   a periferního nervstva 
   s poruchami hybnosti 
   se známkami obnovující se 
   funkce.

Neurochirurgie, neurologie, 
ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí, spondylochirur-
gie, rehabilitační a fyzikální medicína 
nebo traumatologie.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů
Přetrvávající parézy s pozvolnou 
úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců 
po operaci nebo úrazu.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů
Do 36 měsíců od začátku základního 
pobytu, pokud přetrvává těžká až 
střední paréza a je předpoklad zlepšení 
zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů

Nespolupráce pro těžký organický 
psychosyndrom. 

VI/7 - Roztroušená skleróza a jiná   
   demyelinizační onemocnění 
   v remisi.

Neurologie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína. 

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

P 28 dnů
1x v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů

Pokročilý irreverzibilní motorický 
de�cit s plegiemi. Výrazná ataxie. 
Stavy provázené poruchami dýchání, 
polykání a nedostatečnou plicní 
ventilací. 

VI/8 - Nervosvalová onemocnění  
   primární,sekundární 
   a degenerativní.

Neurologie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR
   s výjimkou OZP (207)

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů
1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Paroxysmální svalové obrny. 
Projevy kardiální insu�cience. 
Stavy provázené poruchami dýchání, 
polykání a nedostatečnou plicní 
ventilací. 

VI/9 - Syringomyelie s paretickými 
   projevy.

Neurologie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR
   s výjimkou OZP (207)

K 21 dnů K 21 dnů
1x v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů,
v indikovaných případech P 14 dnů

Poruchy dýchací a polykací.

VI/10 - Dětská mozková obrna při 
   možnosti samostatné mobility 
   a bez výrazných psychických 
   změn, za předpokladu udržení 
   pracovní schopnosti nebo plné 
   nezávislosti a soběstačnosti.

Neurologie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů K 28 dnů
Do 21 let.
K 28 dnů
Nad 21 let. 1x v průběhu 24 měsíců.
P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů

VI/11 - Parkinsonova nemoc. 
   (Netýká se Parkinsonského  
   syndromu a sekundárního   
   extrapyramidového syndromu 
   při léčbě psychofarmaky.) 

Neurologie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína.
Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR
   s výjimkou OZP (207)

K 21 dnů K 21 dnů
Pokud je předpoklad zlepšení 
zdravotního stavu a udržení 
soběstačnosti.

1x v průběhu 24 měsíců.

G 9
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VII/1 - Revmatoidní artritis I. až IV. 
   stadia hodnocení revmatoidní  
   artridis včetně juvenilní 
   artritis, soustavně léčená 
   v rámci ambulantní péče.

Rehabilitační a fyzikální medicína 
nebo revmatologie.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů
Léčba od II. stadia nemoci s funkčním 
postižením třídy b.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Onemocnění bez předchozí exacerbace 
a léčba v případě nižších stádií nemoci 
než II. stadia s funkčním postižením 
třídy b.

K 28 dnů
Léčba od II. stadia nemoci s funkčním 
postižením třídy b.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Onemocnění bez předchozí exacerbace 
a léčba v případě nižších stádií nemoci 
než II. stadia s funkčním postižením 
třídy b.M

 05
, M

 06
, M
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, M
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NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká 
(nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, 
VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového (RTG ) vyšetření ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky 
vyplývající z textu u jednotlivých indikací.

VII 

Číslo
indikace

Indikace

ZÁKLADNÍ
forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

OPAKOVANÝ
forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

LÉČEBNÝ POBYT

délka, další odborná kritéria, lhůta pro nástup, možnost prodloužení

Kontraindikace 
a další speciální 
požadavky pro léčení 
daného onemocnění

Obor specializace lékaře, 
který péči doporučuje.



M 
45

VII/2 - Ankylozující spondylitis 
   (Bechtěrevova nemoc), 
   soustavně léčené v rámci 
   ambulantní péče.

Rehabilitační a fyzikální medicína 
nebo revmatologie.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů
Od II. stadia nemoci s funkčním 
postižením třídy b., v soustavné péči 
revmatologa nebo rehabilitačního 
lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní.

K 28 dnů
Od II. stadia nemoci s funkčním postižením 
třídy b, v soustavné péči revmatologa 
nebo rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.
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VII/3 - Ostatní séronegativní 
   spondartritis soustavně léčená 
   v rámci ambulantní péče, 
   Reiterův syndrom,  
   enteropatická artritis, 
   reaktivní –  parainfekční, 
- Sekundární artitis, soustavně 
   léčená v rámci ambulantní 
   péče.

Rehabilitační a fyzikální medicína 
nebo revmatologie.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů
Postižení páteře II. a vyššího stadia 
podle klasi�kace pro ankylozující 
spondylitis. 
Chronická artritis periferních kloubů 
od funkčního postižení třídy II.b. stadia 
klasi�kace pro revmatoidní artritis.

Možnost prodloužení.
 
P 21 dnů
Ostatní.

K 28 dnů
Postižení páteře II. a vyššího stadia podle 
klasi�kace pro ankylozující spondylitis. 
Chronická artritis periferních kloubů od 
funkčního postižení třídy II.b. stadia kla- 
si�kace pro revmatoidní artritis. Nejdříve 12 
měsíců od začátku základního pobytu a dále 
1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.

M 
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VII/4 - Mimokloubní revmatismus,  
   soustavně léčený v rámci  
   ambulantní péče.
- Difúzní onemocnění pojiva 
   soustavně léčené v rámci  
   ambulantní péče (systémový 
   lupus erythematodus, 
   sklerodermie, polymyositis, 
   dermatomyositis, Sjogrenův 
   syndrom a ostatní překryvné 
   syndromy). 

Rehabilitační a fyzikální medicína 
nebo revmatologie.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů
V remisi.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů
V remisi.

1x v průběhu 24 měsíců.
Při exacerbaci základního onemocnění po 
ukončení poslední komplexní léčby akutní 
fáze i před uplynutím 24 měsíců.

Možnost prodloužení.
 
P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.

M 
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VII/5 - Osteoporóza s komplikacemi, 
   pokud soustavná ambulantní 
   rehabilitační péče delší než 
   3 měsíce není efektivní nebo 
   v návaznosti na hospitalizaci 
   pro komlikaci osteoporózy.
- Kostní změny, které jsou 
   následkem práce ve stlačeném 
   vzduchu jako nemoc z povolání 
   podle jiného právního předpisu, 
   který stanoví seznam nemocí 
   z povolání.

Endokrinologie a diabetologie, vnitřní 
lékařství, klinická osteologie, 
ortopedie a traumatologie pohybo- 
vého ústrojí, pracovní lékařství, 
rehabilitační a fyzikální medicína 
nebo revmatologie.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 21 dnů
Kostní změny, které jsou následkem 
práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc 
z povolání podle jiného právního před- 
pisu, který stanoví seznam nemocí 
z povolání. Patologické fraktury páteře 
v bezprostřední návaznosti na ukončení 
imobilizace na lůžku nebo sejmutí 
korzetu.

P 21 dnů
Ostatní.

K 21 dnů
Kostní změny, které jsou následkem 
práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc 
z povolání podle jiného právního předpisu, 
který stanoví seznam nemocí z povolání.
Patologické fraktury páteře v návaznosti 
na sejmutí korzetu.

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
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VII/6 - Bolestivé syndromy šlach,   
   šlachových pochev, burz, úponů  
   svalů, kosterních svalů nebo 
   kloubů (včetně onemocnění 
   způsobeného účinkem vibrací 
   a dlouhodobého, nadměrného, 
   jednostranného přetěžování jako 
   nemoci z povolání podle jiného 
   právního předpisu, který stanoví 
   seznam nemocí z povolání).

Ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí, pracovní lékařství 
nebo rehabilitační a fyzikální 
medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního 
předpisu, který stanoví seznam nemocí 
z povolání.

P 21 dnů
Ostatní.

K 21 dnů
Nemoci z povolání podle jiného právního 
předpisu, který stanoví seznam nemocí 
z povolání, do 12 měsíců od začátku 
základního pobytu. 

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní.

M 
10

, M
 15

, M
 17

, M
 19

, M
 22

, M
 23

VII/7 - Koxartroza, gonartroza 
   v soustavné ambulantní péči 
   ortopeda a rehabilitačního 
   lékaře.

Ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí, rehabilitační a 
fyzikální medicína 
nebo revmatologie.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 21 dnů
Od III.stupně hodnocení nemoci podle 
Kellgrena. Od II.stupně funkčního 
postižení b, jedná-li se o bolestivou 
formu s častými exacerbacemi a rychlou 
progresí nebo opakované zánětlivé 
iritace.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů
Ostatní, pokud není soustavná 
ambulantní rehabilitační péče efektivní.

K 21 dnů
Od III.stupně hodnocení nemoci podle 
Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení 
b, jedná-li se o bolestivou formu s častými 
exacerbacemi a rychlou progresí nebo 
opakované zánětlivé iritace a předpokládá se 
zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 
1x v průběhu 24 měsíců. Stavy kontraindiko-
vané k operaci 1x v průběhu kalendářního 
roku.
P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná 
ambulantní péče efektivní, za předpokladu 
snížení dlouhodobé farmakoterapie 
či oddálení operační léčby.
Stavy kontraindikované k operaci, pokud 
není soustavná ambulantní péče efektivní.

Nestabilizovaná osteortróza.
Těžké destruktivní změny. 
Kritériem pro opakování 
léčebného pobytu:
- u obezity při Body Mass Indexu   
   vyšším než 30 snížení hmotnosti 
   o 5 % od posledního léčebného   
   pobytu,
- u obezity při Body Mass Indexu   
   vyšším než 35 snížení hmotnosti 
   o 10 % od posledního léčebného  
   pobytu.

Číslo
indikace

Indikace

ZÁKLADNÍ
forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

OPAKOVANÝ
forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

LÉČEBNÝ POBYT

délka, další odborná kritéria, lhůta pro nástup, možnost prodloužení

Kontraindikace 
a další speciální 
požadavky pro léčení 
daného onemocnění

Obor specializace lékaře, 
který péči doporučuje.
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VII/11 - Stavy po úrazech pohybového   
   ústrojí a po ortopedických  
   operacích včetně stavů po 
   operacích meziobratlových  
   plotének a stenóz kanálu 
   páteřního, pokud není 
   soustavná ambulantní nebo 
   lůžková rehabilitační péče 
   efektivní.

Neurochirurgie, neurologie, 
ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí, rehabilitační 
a fyzikální medicína, spondylochi- 
rurgie nebo traumatologie. 

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů
Neprodleně, jakmile stav umožní 
zatížení léčebnou rehabilitací, 
nejpozději však do 6 měsíců po úrazu 
nebo operaci; v případě pooperačních 
komplikací do 12 měsíců 
po operaci.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů
Nejpozději do 24 měsíců po operaci 
meziobratlových plotének, stenóz 
páteřního kanálu nebo úrazu při 
přetrvávající závažné poruše hybnosti  
a omezení soběstačnosti a je předpoklad 
zlepšení stavu.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní při syndromu selhání operační 
léčby (FBS).

X/1 - Stavy po popáleninách 
   a po rekonstrukčních 
výkonech,  
   kde hrozí značné kontraktury.

Dermatovenerologie, chirurgie, 
plastická chirurgie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína. 

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR
   s výjimkou OZP (207), ZPŠ (209)

K 28 dnů
Do 3 měsíců od ukončení péče 
příslušných specialistů.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů
Do 24 měsíců od začátku základního 
pobytu.

VII/12 - Stavy po amputacích dolní   
   končetiny, stupeň aktivity 
   1 až 4, kdy je pojištěnec 
   vybavený protézou.

Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí, 
spondylochirurgie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR
   s výjimkou OZP (207), ZPŠ (209)

K 21 dnů
Do 12 měsíců po operaci.

U oboustranně amputovaných, 
kde není předpoklad využívání 
protéz. Nezhojený pahýl. Flekční 
kontraktura či ankylóza kloubu 
nad pahýlem. Nezvládnutí stoje 
bez komplikací s přenesením 
váhy těla na protézu.
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VII/8 - Artrózy v ostatních lokalizacích.
- Artropatie.

Artrózy v ostatních lokalizacích:
Ortopedie a traumatologie pohybo- 
vého ústrojí, hematologie a transfuzní 
lékařství, rehabilitační a fyzikální 
medicína nebo revmatologie.
Artropatie:
Hematologie a transfuzní lékařství 
nebo revmatologie.

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 21 dnů
Bolestivá forma s častými exacerbacemi.

K 21 dnů
Jedná-li se o bolestivou formu s častými 
exacerbacemi a rychlou progresí nebo 
jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; 
vždy za předpokladu zlepšení hybnosti 
a udržení soběstačnosti.

1x v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů
Ostatní, pokud není soustavná ambulantní 
péče efektivní, za předpokladu snížení 
dlouhodobé farmakoterapie.

Nestabilizovaná osteoartróza.
Těžké destruktivní změny.
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VII/9 - Chronický vertebrogenní 
   algický syndrom funkčního 
   původu v soustavné 
   ambulantní rehabilitační péči. 

Rehabilitační a fyzikální medicína. 

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 21 dnů
Chronický vertebrogenní algický syndrom 
funkčního původu v přímé návaznosti na 
hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení 
hospitalizace) nebo případy nejevící 
známky zlepšení po 6 týdnech soustavné 
ambulantní rehabilitační péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů  
Ostatní.

P 21 dnů, 
v indikovaných případech P 14 dnů

Kompresivní radikulární syndrom.
Kritériem pro opakování léčebného 
pobytu:
- u obezity při Body Mass Indexu   
   vyšším než 30 snížení hmotnosti 
   o 5 % od posledního léčebného  
   pobytu,
- u obezity při Body Mass Indexu     
   vyšším než 35 snížení hmotnosti 
   o 10 % od posledního léčebného   
   pobytu.
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VII/10 - Stavy po ortopedických 
   operacích s použitím kloubní 
   náhrady.

Neurochirurgie, neurologie, ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí, 
rehabilitační a fyzikální medicína 
nebo traumatologie. 

Léčbu v Léčebných lázních 
Jáchymov  a. s. hradí: 
- všechny zdravotní pojištovny ČR

K 28 dnů
Neprodleně, jakmile stav umožní 
zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději 
do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; 
v případě pooperačních komplikací 
do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

Číslo
indikace

Indikace

ZÁKLADNÍ
forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

OPAKOVANÝ
forma: K (komplexní) nebo P (příspěvková)

LÉČEBNÝ POBYT

délka, další odborná kritéria, lhůta pro nástup, možnost prodloužení

Kontraindikace 
a další speciální 
požadavky pro léčení 
daného onemocnění

Obor specializace lékaře, 
který péči doporučuje.

NEMOCI KOŽNÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, 
přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.   

X



Pro léčbu v našich lázních vypište:  V Jáchymově poskytuje lázeňskou péči jedna společnost (Léčebné lázně Jáchymov a. s.). 
V návrhu stačí uvést Jáchymov jako lázeňské místo.

Pokud se jedná o vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy                      
s odpovídajícími výše uvedenými vyšetřeními a požadavky uvedenými u jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. 
Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pojištěnce, a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně 
zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

Dle zákona č. 1/2015 Sb. je lázeňská léčebně rehabilitační péče 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.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče 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 indikačním seznamu stanoveno jinak.

Při komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči zdravotní pojišťovna hradí náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní 
úrovni nasmlouvané s poskytovatelem lázeňské péče. Ubytování je poskytováno dle možnosti a kapacity lázní ve dvou kategoriích 
(kategorie A nebo kategorie B). Obě kategorie představují 2lůžkový pokoj se základním vybavením, přičemž v kategorii A je sociální 
zařízení přímo součástí pokoje, v kategorii B je společné pro více pokojů. Jakékoliv jiné vybavení pokoje ( jednolůžkový pokoj, televize, 
lednice apod.) je posuzováno jako nadstandard.

U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče hradí zdravotní pojišťovna pouze léčení. Finanční výdaje za ubytování a stravování 
jsou u příspěvkového pacienta různé, a to podle délky jeho léčebného pobytu, dále podle standardu ubytování a také podle ročního 
období, které si pro příspěvkovou lázeňskou péči pacient vybere.

Ceny příplatků a poplatků u komplexní lázeňské péče a ceny příspěvkové lázeňské péče jsou uvedeny na našich webových stránkách.

VYŠETŘENÍ PRO VYSTAVENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ 
(dle článku I., bodu 2. přílohy k vyhlášce č. 2/2015 Sb.)

V návrhu se uvede:

identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu,
indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),
délka léčebného pobytu,
pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,
výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí,
jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se 
jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,
jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochi-
rurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,
nejméně 2 lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci, která odpovídají lázeňským místům u dané indikační skupiny s uvedením 
jejich pořadí, popřípadě poskytovatele zdravotních služeb v daných místech, a to po dohodě s pojištěncem. 

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)



Potvrzuji, že jsem převzal a vzal na vědomí poučení pacienta 
„JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ“

pojištěnec !! podepíše díly 3,4,5
!! převezme díl 6

podpis pojištěnce (zák. zástupce)

! musí být na každém dílu

razítko a podpis lékaře doporučujícího láz. léčbu

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA: (lze nahradit propouštěcí zprávou lůžkového zařízení, obsahuje-li požadované údaje)
A: DŮLEŽITÁ ANAMN.DATA (u dětí podrobně)
B: NO
C: OBJ. NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV (u dětí vyplnit navíc 
odbornou vložku)
D: LABOR A DALŠÍ POTŘ. VYŠETŘENÍ (min. dle IS)

E: DIAGNOSTICKÝ ZÁVĚR VČ. VEDLEJŠÍ DIAGNÓZY
F: LÉKAŘEM DOPORUČENÉ ZVL. POŽADAVKY NA LÁZ. LÉČBU
G: ZDŮVODNĚNÍ PRŮVODCE PRO POBYT

DŮLEŽITÉ

Diagnóza pro lázeňskou léčbu (slovy):  
(1)  zdravotní stav pacienta je třeba popsat slovy, nestačí pouhý kód Dg., neboť tyto informace slouží k lepší orientaci revizního 
lékaře, pracovníka pojišťovny i lázní
Indikace:  
(2)  do předtištěného obdélníku se uvede číselný kód podle indikačního seznamu, *  před předtištěný obdélník je nutné doplnit 
údaj o délce léčebného pobytu
Dg.  
(3)   kód Dg. nemoci podle MKN, pro kterou byl pacient léčen, do předtištěného obdélníku je třeba doplnit Dg. 
podle aktuálně platné verze Mezinárodní klasi�kace nemocí a přidružených zdravotních problémů

www.LazneJachymov.cz
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ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

oprávněné osoby pojišťovny


