














Jáchymov

Jáchymov je město v Karlovarském kraji na severozápadním okraji Čech. 

Město má leží na území 5075 ha. 

V roce 2011 zde žily necelé tři tisíce obyvatel. 
 
V roce 1898 objevili manželé Curie z odpadu tamní továrny na výrobu  barev polonium a radium.
 
K obnovení světového významu města známého původně těžbou stříbra a ražbou mincí přispěl 
objev radioaktivity jáchymovských důlních vod v roce 1905. 

O rok později zde byly založeny první radonové lázně na světě. 

Jsou zaměřeny na léčení neurologických onemocnění a onemocnění pohybového aparátu. 

S městem jsou úzce spojena jména Agricoly, J. Mathesia či madame Curie a Akademika Běhounka.













Luhačovice

Luhačovice jsou městem ve Zlínském kraji, 16 km jihovýchodně od Zlína na říčce Šťávnici.

Město má katastrální výměru 3 299 ha a v roce 2011 zde žilo přes 5 tisíc obyvatel. 

Luhačovice jsou čtvrté největší lázně v Česku a největší na Moravě. 

Jsou zaměřeny na léčbu onemocnění dýchacích cest, výměny látkové a trávicího traktu. 

Historie lázní sahá na konec 18. století.

Lázně vděčí za svůj věhlas především minerálním pramenům. V Luhačovicích vyvěrá 
6 přírodních  pramenů a další prameny pocházejí z vrtů. Nejznámějším a nejvýznamnějším 
pramenem Luhačovských lázní je pramen Vincentka.

S historií města jsou spojena jména rodu Serényiů, Dr. Fr. Veselého, architekta D. Jurkoviče 
nebo třeba L. Janáčka.











Paralely a rozdíly
Obě města jsou lázeňská a nacházejí se v pohraničních regionech, ale tím většina paralel 
končí.

Luhačovice jsou městem plným lázní a penzionů. Jáchymov naopak městem jedněch lázní.

V Luhačovicích prameny veřejně vyvěrají, v Jáchymově jsou zavřeny v podzemí dolů.

V Luhačovicích se minerální vody pijí, inhalují, koupe se v nich a dokonce jsou jako balené 
exportovány. Jáchymovská radonová voda je určena jen ke koupelím.

Luhačovice jsou lázně plné dětí a lidí ve středním věku. Jáchymov navštěvují hlavně starší 
hosté a pacienti.

Klientela Luhačovic je především tuzemská. Jáchymov má bohaté národnostní spektrum 
klientely.



Paralely a rozdíly
Luhačovice jsou lázně plné nejen pacientů, ale také turistů a lidí hledajících rekreaci. 
Jáchymov tato klientela teprve objevuje.

Luhačovice nabízejí architekturu, přehradu, městskou infrastrukturu a krásnou květinovou 
úpravu. Jáchymov mimo lázeňské území nabízí pocity zkázy a zmaru, ale v okolí se rozvíjí 
skvělé lyžařské areály.

Sezónnost v Luhačovicích je mnohem výraznější než v Jáchymově, který je v zimních 
měsících plný léčících se Němců a stále více také lyžařů.  

V obou městech jsou hlavní lázně správcem zdrojů i lázeňské infrastruktury a lázeňského 
parku.

Luhačovický kulturní dům provozuje město, ten jáchymovský lázně. Luhačovické lázně 
provozují i divadlo a kolonádní koncerty.

V obou městech stále existuje v myslích obyvatel i zastupitelů demarkační linie.



Jáchymov Luhačovice

Rozpočet 55 mil. 100 mil.

Příjem z poplatku za lázeňský 
a rekreační pobyt, příjem z  
poplatku za ubytovací kapacity

3,2 mil. 5,8% 5,9 mi. 5,9%

Náklady na technické služby
(údržba zeleně, komunikací, 
osvětlení ..)

4,414 mil. 8% 13,7 mil. 13,7%

Z celkového objemu náklady 
na zeleň

1,137 mil. 2,06% 3,229 mil. 3,2%

Z celkového objemu náklady 
na komunikace

1,738 mil. 3,16% 1,150 mil. 1,2%

Náklady na kulturu 385 tis. 0,6% 3,954 mil. 4%

Náklady na Infocentrum 1,845 mil. 3,2% 980 tis. 1%

Rozpočty obcí a náklady na podporu turistky



 Náklady lázeňských společností

Jáchymov Luhačovice

Správa zdroje ( vč.kolonád a 
dolu)

22 mil. 5 mil.

Správa lázeňského parku 1 mil. 3 mil.

Vybraná taxa a poplatky 2,7 mil. 2,8 mil.

Výdaje na kulturu 4,3 mil. 2,6 mil.
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7. listopad 2012
Svaz léčebných lázní ČR

 
   Je lázeňství v ČR obětí reformní 
impotence vlády a tlaku pojišťoven?

Eduard Bláha
prezident SLL ČR 
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 Svaz léčebných lázní

• profesní zájmové sdružení
• 42 léčebných lázní ČR
• 4/5 láz. lůžek a 11 tis. zaměstnanců
• spoluvytváří vhodné podmínky pro rozvoj 

léčebného lázeňství v ČR
• partner i oponent MZ ČR
• člen Evropského svazu lázní
• garant kvality léčebného lázeňství
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Léčebné lázně 

• Registrovaná  lůžková zdravotnická zařízení
• Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní kriteria 

pro získání statutu přírodních léčebných lázní
• Poskytují  ústavní léčebnou a preventivní péči při 

využití místních přírodních léčivých zdrojů
• Dlouhodobě postupně snižují svou závislost na ZP
• Je třeba je odlišit od hotelů v lázeňských místech
• 87% jejich lůžkového fondu spravují soukromí vlastníci
• Poskytují i neléčebnou péči- relaxační, regenerační  a 

preventivní,- plní edukační roli pro dnešní čtyřicátníky
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Mapa českých lázní
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Lázeňská péče v ČR: 2011
• Výnosy léčebného lázeňství ( SLL) se v roce  2011 

přiblížily 7.mld. Kč
• Výdaje ZP na LL činily 2,9 mld. Kč/měně než 1,4% z 

rozpočtu ZP
• Daňová výnosnost lázní: 1,58 mld. Kč
• LL sdružené v SLL poskytly 95% veškeré léčebné péče 

hrazené ze ZP
• Ošetřovací  dny pacientů ZP tvoří 58% ze všech 

pobytových dnů v LL ze SLL
• Po boomu z r.2000 klesají výnosy ze zahraničí a zájem 

domácích samoplátců dosáhl vrcholu v roce 2010
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Lázeňská péče – plně regulována ZP

• Způsob vyslání: § 33 z.č. 48/1997 Sb. a související vyhláška 
MZ  indikační seznamu pro lázeňskou péči o dospělé, děti 
a dorost (IS)

• Odborný/ošetřující lékař doporučí LP
• Praktický lékař vystaví návrh na LP( KLP/PLP a místo)
• Revizní lékař ZP schvaluje LP ( KLP případně mění na PLP)
• KLP- neschopenka, 21  nebo 28 dní- ZP hradí S,L,Ú- 

1000Kč/d
• PLP- dovolená , 21 dní- ZP hradí L- průměrně 500 Kč/d
• Možná nelépe regulovaná zdravotní služba- DRG cena
• Po úplném zamítnutí  ZP  je pro pacienta alternativou 

samoplátecký pobyt , který ale často sklouzává k wellness
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      Podíl LP a OLÚ na celk.
nákladech ZP (v mil. Kč)
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Vývoj počtu klientů v českých lázních
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Vývoj počtu ošetřovacích dnů
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Podíl klientů vs. přenocování: 2011
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Přehled změn v IS od 1.10.2013

• Zkrácení základní délky pobytů dospělých na 21 dní 
( průměr 2011-26d) 

• Stanovení základní délky pobytů dětí na 28 dní ( nyní 
průměr 36)

• Prodloužení pobytů možné až po schválení revizním 
lékařem ZP

• Snížení počtu diagnóz- indikací pro KLP o 2/8 
• Výrazné omezení možnosti opakovat pobyt v lázních 

formou KLP
• Opakování možné formou PLP v délce 3, alternativně 2 

týdny
• Rozšíření možností léčit řadu diagnóz ve větším počtu 

lázní- ředí trh a spolu se zmenšením trhu pomůže ZP 
tlačit na ceny
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Přehled vedlejších vlivů na lázně

• Zvýšený tlak pojišťoven na lékaře- bonus za snížení 
výdajů, administrativní průtahy

• Nejasnosti okolo budoucnosti lázní a dezorientace 
lékařů i pojištěnců ( vyjednávání trvala 1,5 roku)

• Zvýšení regulačních poplatků z 60 na 100 Kč
• Očekávané zvýšení lázeňské taxy o 100% na 30 Kč
• Hospodářské a daňové reformy v celé Evropě
• Přetrvávající odlišnosti v regulacích ostatní péče

• Výsledek :  pokles 13% KLP návrhů v roce 2011 a 
dalších 19% za prvních 9M 2012 = výdaje ZP na LP 
budou na konci roku 2012 činit odhadem již jen 2,3 
mld. Kč a z této hladiny IS ukousne zhruba 35%!!!
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Dopad změn IS , tlaku ZP a poplatků

• Pokles přenocování KLP v roce 2013 až o ½  proti roku 
2009- 1,5 mld. Kč

• Do PLP se přesune jen 30% ze zrušené KLP = pokles o 
35%

• Další pokles KLP  o 5% díky  růstu regulačního a 
místního poplatku – projeví se hlavně  u dětí

• Výpadek příjmů z regulačních  poplatků a vedlejších 
tržeb

• Pokles výnosů LL o 20-40% ( různý poměr pojištěnců a různý 
dopad IS u různých indikací)

• Při dosavadní ziskovosti 6%  a vysokým fixním 
nákladům to znamená propad do ztrát na několik let 
pro lázně i řadu jejich dodavatelů

• Propuštění 2-4 tisíc zaměstnanců  pohraničních 
regionech
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Výsledek  změn IS , tlaku ZP a poplatků

• Úspora ZP na LP 
• Růst výdajů ZP na léky a rehabilitaci
• Výpadek  pojištění  od propuštěných zaměstnanců
• Růst výdajů státu na pojištění za propuštěné 

zaměstnance, podporu v nezaměstnanosti atd
• Výpadek daní od lázní

• Zastavení rozvoje lázeňských měst i celých regionů bez 
kladného efektu pro stát!!!!
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Jak se daří ostatní  reformy?

• Výdaje na péči v nemocnicích rostou o 4 až 6%( různé 
údaje v různých zdrojích) 

• Výdaje na léky rostou o 4% ( ukončení Janotova balíčku, růst 
průměrné ceny)

• Zvýšené Dph za léky ukusuje z pojištění 1,4mld Kč
• Soutěž mezi ZP neexistuje
• Redukce sítě nemocnic stojí
• Připojištění není zavedeno
• Svědčí tento přehled o schopnosti reformovat systém?
• Zachrání omezení lázeňské péče budgety ZP?
• Není tedy omezení lázní jen náhradním obětním 

beránkem?
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Dalo se tomu zabránit?

• Fronta SLL, SLM , odborů i regionálních politiků ( vyhrožovat 
exitem jako lékaři ale nemohla!!)

• Mediální podpora i nátlak byl v někdy až kontraproduktivní
• Jednání s vedením ZP, správními radami, ministry, premiérem 

i prezidentem
• Semináře v senátu , parlamentu, výjezdní zasedání výborů
• Připomínkové řízení, vyjednávání i nátlak
• Podpisová petice SLM se 17tis. hlasy
• Jasné a nezvratné výstupy ze studie KPMG pro SLL
• Tradice i reputace oboru
                                      x
• Vláda nepečuje o stát jako celek, ale jednotliví ministři řeší 

své dílčí cíle bez ohledu na jejich dopady do dalších resortů!
• Klima v celé Evropě nám nenahrálo- Španělsko 
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Co dál?

• Získat smlouvy se ZP a minimálně stejnou cenu za den!!!
• Snažit se najít náhradní uplatnění! ( zahraniční 

pojišťovny, wellness, rekondice, ambulantní rehabilitace, 
jiná následná a sociální péče)

• Soustředit se na prosazení preventivních pobytů do 
rozpočtů ZP

• Prosazovat připojištění
• Prosazovat pobyty hrazené ze sociálního pojištění

• Zbránit druhému kole zaříznutí lázní, až bude zase vláda 
bezradná jak najít peníze pro nemocnice a lékaře!!!
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Děkuji za pozornost



Svaz léčebných lázní ČR, Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně

Statistika doručených návrhů na lázeňskou péči a počet lůžkodnů v období 
1. 1. 2010 – 30. 9. 2012

Dospělí pacienti*

 
Počet doručených návrhů

1.1.-30.9. 2010 1.1.-30.9. 2011 1.1.-30.9. 2012
VZP 35 868 31 476 24 870
Vojenská 3 401 3 299 2 786
ČPZP 2 824 2 693 1 948
OZP 4 057 2 883 2 043
Škoda 593 559 470
MV ČR 6 501 6 128 5 519
Revírní 1 402 1 266 1 092
Metal Aliance 1 842 1 612 1 380

Média 30 3 0
Celkem 56 518 49 919 40 108
Srovnání s předchozím rokem 88% 80%
Srovnání s rokem 2010 71%
 
Počet lůžkodnů u pojištěnců 1 112 983 1 017 244 862 304
Srovnání s předchozím rokem 91% 85%
Srovnání s rokem 2010 77%
 
Počet lůžkodnů u samoplátců 704 946 749 015 788 685
Srovnání s předchozím rokem 106% 105%
Srovnání s rokem 2010 112%

Počet lůžkodnů celkem 1 817 929 1 766 259 1 650 989
Srovnání s předchozím rokem 97% 93%
Srovnání s rokem 2010 91%

* data předložilo 20 lázeňských společností SLL

SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ ČR I Sídlo společnosti: Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně
Korespondenční adresa: Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 I  IČ: 47724455

tel. +420 602 697 768 I  sekretariat@lecebnelazne.cz I www.lecebnelazne.cz



Svaz léčebných lázní ČR, Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně

Děti a dorost**

 
Počet doručených návrhů

1.1.-30.9. 2010 1.1.-30.9. 2011 1.1.-30.9. 2012
VZP 3 679 3 368 2 976
Vojenská 447 397 350
ČPZP 553 587 491
OZP 648 650 590
Škoda 86 79 56
MV ČR 996 960 914
Revírní 285 263 225
Metal Aliance 319 331 346
Média 17 1 0
Celkem 7 030 6 636 5 947
Srovnání s předchozím rokem 94% 90%
Srovnání s rokem 2010 85%
 
Počet lůžkodnů u pojištěnců 226 057 225 873 203 326
Srovnání s předchozím rokem 100% 90%
Srovnání s rokem 2010 90%
 
Počet lůžkodnů u samoplátců 14 162 21 029 20 405
Srovnání s předchozím rokem 148% 97%
Srovnání s rokem 2010 144%

Počet lůžkodnů celkem 240 219 246 902 223 730
Srovnání s předchozím rokem 103% 91%
Srovnání s rokem 2010 93%

** data předložilo 6 lázeňských zařízení specializujících se na lázeňskou léčbu dětí a dorostu

SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ ČR I Sídlo společnosti: Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně
Korespondenční adresa: Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 I  IČ: 47724455
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