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Mimořádné opatření MZ, které zakazuje
poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících
LLRP přijímat nové pacienty za účelem poskytování
LLRP.

Rozvolňování opatření v ČR, které umožnilo poskytovatelům
LLRP poskytovat své služby nejenom pacientům za účelem
poskytnutí LLRP, mimořádné opatření MZ určující podmínky
stravování a skupinové léčebné procedury.

Infocentrum Karlovy Vary spustilo slevový program
Vary°Voucher, který mohou lidé použít mimo jiné i na
lázeňský pobyt v Karlových Varech .

Mimořádné opatření MZ, které umožňuje poskytovatelům
LLRP přijímat nové pacienty s dodržením stanovených
omezení. Své služby mohou zařízení poskytovat pouze
pacientům za účelem poskytnutí LLRP a jejich průvodcům,
platí další omezení .  

KTERÉ UDÁLOSTI NEJVÍCE OVLIVNILY
LÁZEŇSKOU PÉČI V ČR? 

23. 11. 2020

Zdroj: mzcr.cz, www.vlada.cz, mmr.cz, mmkv.cz

12. 3. 2020
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu

16. 3. 2020
Krizové opatření vlády ČR nařizuje zákaz vstupu pro
všechny cizince s vyjímkou těch s přechodným či
trvalým pobytem na zemí ČR.

17. 5. 2020
Konec nouzového stavu v ČR

5. 10. 2020

K dispozici slevové vouchery do lázní v hodnotě 4 000 Kč od
Ministerstva pro místní rozvoj. Platnost po prodloužení až do
konce roku 2021.

1. 7. 2020

Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
 
 
 

28. 10. 2020
Usnesení vlády ČR, které omezuje provoz poskytovatelů
LLRP tak, že lze poskytovat výlučně LLRP alespoň částečně
hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Lázeňská zařízení mohou opět poskytovat LLRP pro
samoplátce.

Konec nouzového stavu v ČR
 

Mimořádné opatření MZ, které prodlužuje omezení provozu
pokytovatelů LLRP tak, že lze poskytovat výlučně LLRP

alespoň částečně hrazenou z VZP.  

12. 4. 2021

1. 3. 2021
Usnesení vlády ČR, které omezuje provoz poskytovatelů
LLRP tak, že lze poskytovat výlučně LLRP alespoň částečně
hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

3. 5. 2021
Mimořádné opatření MZ, které umožňuje lázeňským
zařízením poskytovat LLRP i samoplátcům při prokázání
bezinfekčnosti (prodělání COVID-19, test). Musí se jednat o
občana ČR, EU nebo držitele víza.

10. 5. 2021
Mimořádné opatření MZ, které zahrnuje mezi doklady o

bezinfekčnosti certifikát o očkování proti COVID-19.

24. 5. 2021
Mimořádné opatření MZ, které umožňuje poskytovat i
krátkodobé hotelové a wellness pobyty při prokázání
bezinfekčnosti.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/18763/40613/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20-%20z%C3%A1kaz%20p%C5%99ij%C3%ADmat%20nov%C3%A9%20pacienty%20za%20%C3%BA%C4%8Delem%20poskytov%C3%A1n%C3%AD%20l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9%20l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B%20rehabilita%C4%8Dn%C3%AD%20p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/19247/41484/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20%E2%80%93%20omezen%C3%AD%20provozu%20l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9%20l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B%20rehabilita%C4%8Dn%C3%AD%20p%C3%A9%C4%8De%20s%20%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD%20od%2025.%205.%202020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/19247/41484/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20%E2%80%93%20omezen%C3%AD%20provozu%20l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9%20l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B%20rehabilita%C4%8Dn%C3%AD%20p%C3%A9%C4%8De%20s%20%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD%20od%2025.%205.%202020.pdf
https://mmkv.cz/cs/aktuality/varydegvouchery-maji-uspech
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/19070/41027/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20%E2%80%93%20omezen%C3%AD%20provozu%20l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9%20l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B%20rehabilita%C4%8Dn%C3%AD%20p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/19070/41027/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20%E2%80%93%20omezen%C3%AD%20provozu%20l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9%20l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B%20rehabilita%C4%8Dn%C3%AD%20p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPBSV
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPBSV
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVUVR
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVUVR
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-od-dnesniho-dne-je-mozne-stahnout-slevovy-vou
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-od-dnesniho-dne-je-mozne-stahnout-slevovy-vou
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6
https://www.ahrcr.cz/Upload/mo/zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-11032.pdf
https://www.ahrcr.cz/Upload/mo/zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-11032.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPY62
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPY62
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-a-sluzby-0423.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-0438.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-a-sluzby-0471.pdf

