
Zákonem stanovené lhůty prodlužovat nelze. Indikace II/6 a VII/10 (do 3 měsíců 

od operace); II/8 (do 4 měsíců od operace); VII/11 (do 6 měsíců od operace)

Informace zdravotních pojišťoven k prodlužování návrhů                                                                                                                 

Komplexní a Příspěvkové lázeňská péče (COVID-19)

VZP prodlužuje platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na léčebně rehabilitační 

péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na 

umístění dítěte v dětské odborné léčebně o 6 měsíců.

VoZP prodlužuje platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na léčebně 

rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a 

návrhu na umístění dítěte v dětské odb. léčebně o 30 kalendářních dnů.

U návrhů, které byly ČPZP schváleny před platností krizových opatření vlády je 

platnost prodloužena o 3 měsíce. Po operacích záleží na vyjádření revizního 

lékaře, který posoudí možnost prodloužení.

OZP nebude platnosti návrhů prodlužovat. Indikace, které mají zákonem 

stanovený limit, proto nelze uplatnit znovu, po lhůtě. V případě, že se nejedná o 

indikace, pro které je zákonem stanovená lhůta/limit pro jejich čerpání, OZP 

doporučuje svým klientům vyčkat vyřešení situace kolem nákazy onemocněním 

COVID-19, a následně po dohodě s navrhujícím lékařem uplatnit nový návrh 

(původní návrh bude stornován).
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RBP, zdravotní pojišťovna, rozhodla prodloužit platnost návrhů na lázeňskou péči, 

návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte 

v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, jež byly 

schváleny před platností krizových opatření vlády, tzn. nejpozději dne 23. 3. 2020, 

o 30 kalendářních dnů, nejdéle však do nejzazšího data pro zahájení péče. Lhůty 

stanovené v příloze č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb. musí být ovšem dodrženy. Platnost 

návrhů  je prodloužena  v informačním systému zdravotní pojišťovny a  nebudou 

zasílány opakovaně s uvedením prodloužené platnosti.

Po dobu platnosti mimořádných opatření souvisejících s COVID-19 způsobeného 

virem SARS-CoV-2 ZPŠ prodlužuje platnost návrhu na lázeňskou péči, návrhu na 

léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění v ozdravovně a 

návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně až o 3 měsíce. U návrhů 

posuzovaných po datu platnosti mimořádných opatření bude uváděna již 

prodloužená platnost do nejzazšího data pro zahájení léčby.

ZPŠ prodlužuje všechny návrhy i včetně pooperačních, ale zároveň bychom prosili o 

přednostní umístění právě těchto pooperačních stavů až lázeňská zařízení budou 

opět v provozu. Chceme, aby především tito pacienti, kteří jsou limitováni časem 

od operace o léčbu nepřišli.

Prodlužování návrhů na komplexní péči: Platnost návrhu je daná zákonem č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 33 

odst. 4, a to 3 měsíce. Zatím platí informace, že návrhy neprodlužují, ale pojištěnec 

si může nechat návrh aktualizovat, znovu potvrdit vystavujícím lékařem. Nezbytná 

vyšetření pro vystavení návrhu musí být provedena v termínech odpovídajících 

potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění, standardně by neměla být 

starší 2 měsíců. V mezidobí mohlo dojít k radikální změně zdravotního stavu, 

indikaci je proto potřeba ověřit a pak potvrdit. Lhůty stanovené zákonem z 

hlediska léčebného efektu u základních pobytů neprodlužují: V případě, že 

ošetřující lékař doporučí lůžkovou léčebně rehabilitační péči, je možné ji realizovat 

místo v lázních, v odborné rehabilitační léčebně, kde není zákonem stanovené 

omezení lhůty pro nástup.

Lhůty stanovené zákonem z hlediska léčebného efektu u opakovaných pobytů, 

lze prodloužit: V těchto případech je za současného stavu zdůvodnitelné lhůty pro 

opakovaný pobyt prodloužit. Tedy, když např. pojištěnec z důvodu karantény 

nenastoupí do lázní, následně si nechá aktualizovat návrh i pokud byl překročen 

interval pro opakování. Prodloužení lhůty tolerujeme u opakovaného pobytu až o 3 

měsíce. 
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