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Váš specialista na léčbu srdce a pohybového aparátu  
v Olomouckém kraji pro děti a dospělé.

1. Návrh na léčbu navrhuje odborný lékař 
(neurolog, internista, kardiolog, ortoped, 
rehabilitační lékař).

2. Navštivte svého registrujícícho praktic-
kého lékaře, který na doporučení odbor-
ného lékaře zpracuje „Návrh na lázeňskou 
léčebně rehabilitační péči“. Žádejte, aby  
v návrhu uvedl Lázně Teplice nad Bečvou. 
Vystavení lázeňského návrhu se řídí přesně 
stanovenými podmínkami dle zákona  
č. 1/2015 Sb., a záleží vždy na konkrétní dia-
gnóze.

3. V případě nesoběstačnosti klienta je 
možné požádat o doprovod osoby blízké. 
Navrhuje jej odborný lékař nebo psycholog 
a praktický lékař ho pak uvede v návrhu.

4. Návrh je zaslán zdravotní pojišťovně, 
jejíž revizní lékař podaný návrh schválí či 
zamítne.

5. Schválený návrh je doručen našemu re-
zervačnímu oddělení, odkud vám budou 
zaslány písemné informace k pobytu.

6. Platnost schváleného lékařského návr-
hu na komplexní lázeňskou léčebně re-
habilitační péči je jeden nebo tři měsíce 
od data jeho vystavení. U pooperačních 
stavů platí do tří měsíců po zákroku.

7. V případě časné lázeňské rehabilitace, 
tedy přímého překladu z nemocnice do 
lázní, zajistí veškerou agendu s pojišťov-
nou a lázněmi váš ošetřující lékař.

Jak požádat pojišťovnu o léčbu v lázních? 

 
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 01 Teplice nad Bečvou č. p. 47
lazne@ltnb.cz | www.ltnb.cz  

 
call centrum  581 81 81 81

 

 

 

 

 

 

komplexní lázeňská léčebně 
rehabilitační péče

Příplatky za ubytování

 
Lázeňský dům    Vedlejší sezóna        Hlavní sezóna     
 1. 1. – 30. 4., 1. 10. – 31. 12. 2019 1. 5. – 30. 9. 2019
 1/2 cena/noc 1/1 cena/noc 1/2 cena/noc 1/1 cena/noc 
Lázeňský dům Bečva
Standard  50 Kč  140 Kč  60 Kč  160 Kč
Standard Plus  100 Kč  220 Kč  120 Kč  250 Kč
Lázeňský dům Janáček  
II. kategorie B  bez příplatku  100 Kč  bez příplatku  110 Kč
Standard  20 Kč  140 Kč  30 Kč  180 Kč
Standard Plus  –  170 Kč  –  200 Kč
Komfort  90 Kč  200 Kč  120  Kč  250 Kč
Apartmán Standard Plus  195 Kč  –  250 Kč  –
Lázeňský dům Slovenka
Standard Plus  70 Kč  190 Kč  80 Kč  220 Kč
Lázeňský dům Praha
Standard Plus  90 Kč  250 Kč  120 Kč  300 Kč
Deluxe  280 Kč  –  330 Kč  –
Dětská léčebna Radost – doprovodná osoba
II. kategorie B  40 Kč  –  50 Kč  –
1/1 = jedna osoba v jednolůžkovém pokoji. 1/2 = jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji.

Jedná se o pobyt hrazený z veřejného zdravotního pojištění, během kterého je pacient 
v pracovní neschopnosti. Pojišťovna hradí léčení, základní stravu (plná penze základního 
typu) a ubytování na lůžku ve dvoulůžkovém pokoji se základním vybavením.



 

 

 

 

 

 

na komplexní (KLP) a příspěvkovou
lázeňskou péči (PLP)

n Pobyt na KLP / PLP je možné rezervovat 
i s předstihem, před vystavením návrhu 
na lázeňskou péči, dle vašich požadavků 
a dle aktuální volné kapacity.

n Rezervační poplatek pro rok 2019 činí 
1000 Kč. Rezervace se nevztahuje na po-
žadovaná čísla pokojů, situování pokojů, 
ani patra, pouze na kategorii ubytování  
v konkrétním lázeňském domě.

n Rezervační poplatek je u KLP / PLP  
nevratný.

n Žádost o rezervaci je možná pouze v pí-
semné formě, nelze ji provést telefonicky.

n Splatnost rezervačních poplatků je 14 
dnů od data zaslání potvrzení rezervace 
konkrétního termínu. Datem úhrady se ro-
zumí datum připsání platby na účet lázní.

Rezervace pobytu

Dle jednotné metodiky platné pro všechny zdravotní pojišťovny a pojištěnce je systém 
poskytování lázeňské péče KLP / PLP předvolánkový – tzn. lázeňské zařízení předvolá pa-
cienta k nástupu léčebného pobytu nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným nástu-
pem. Současně mu sdělí všechny nezbytně nutné informace potřebné pro pobyt. Termín 
předvolání je pro pacienta závazný.

Rezervace bude zrušena
z těchto závažných důvodů:
n pokud nebude úhrada rezervačního 
poplatku provedena v daném termínu,

n pokud nebude váš návrh na lázeňskou 
rehabilitační péči KLP / PLP, potvrzený 
vaší zdravotní pojišťovnou, doručen do 
našich lázní nejdéle 30 dnů před rezer-
vovaným termínem nástupu (výjimkou je 
návrh na lázeňskou péči s naléhavostí I.),

n pokud údaje, uvedené při rezervaci 
pobytu, nebudou korespondovat s údaji 
uvedenými na návrhu lázeňskou rehabili-
tační péči,

n v případě vážných technických, provoz-
ních či organizačních důvodů na straně lázní,

n v případě, že v došlém návrhu na lázeň-
skou rehabilitační péči lázeňský lékař na-
lezne zdravotní kontraindikace k lázeňské 
léčbě (návrh bude vrácen zdravotní pojiš-
ťovně),

n o zrušení rezervace budete informo-
váni písemně poštou, prostřednictvím 
e-mailu nebo SMS.

n Rezervační poplatek bude vrácen pou-
ze v případě, kdy pojištěnec neobdrží od 
zdravotní pojišťovny schválený návrh na 
KLP / PLP, ale provede změnu rezervace 
na samoplátecký pobyt v minimální délce 
7 nocí.

n Kategorie pokojů, kde není vybírán pří-
platek pro komplexní lázeňskou péči, není 
možné rezervovat ani na KLP, ani na PLP 
před dodáním návrhu na lázeňskou péči.

n Pokud bude doručen návrh na jinou 
délku pobytu, než bylo objednáno, lázně 
si vyhrazují právo pojištěnce přestěhovat
na délku pobytu přesahující délku rezer-
vace, příp. změnit termín nástupu vzhle-
dem k volným kapacitám a návaznosti 
ostatních rezervací.

n Na úhradu rezervačního poplatku 
a příplatků na KLP nelze využít benefitů 
od zaměstnavatele (např. prostřednic-
tvím společnosti Benefit Plus) ani finanč-
ní poukázky (např. Sodexo, Edenred, UP).




