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Potvrzení o úhradě lázeňských procedur k žádosti o čerpání příspěvku  
 

 

Jméno a příjmení žadatele                                                                Datum narození 
  

Trvalé bydliště žadatele                                                                
 

 

 
Potvrzujeme, že výše uvedený klient absolvoval v termínu ………………………………. 

v našem lázeňském zařízení pobyt trvající v délce minimálně 2 nocí a obsahující nejméně 2 

léčebné procedury uvedené v seznamu léčebných procedur stanovených Svazem léčebných 

lázní České republiky. 

 
Uhrazená částka za absolvované léčebné procedury činila ……………………………Kč. 
 
 
Datum: ………………………………. 
 
 
 
 
 
Razítko poskytovatele: ………………………………. 
 
 
Pokyny pro pojištěnce OZP – jak zažádat o příspěvek:  

 Příspěvek je určen pro pojištěnce OZP ve věku od 18 let; 
 Vyplněnou a podepsanou žádost s doklady je třeba doručit na klientské centrum (pobočku) OZP 

v listinné formě nebo využít on-line žádost – Kupon ve VITAKARTĚ. Žádosti zaslané e-mailem 
nelze akceptovat. 

 Pobyt a procedury musí být realizovány v českých lázních v oficiální lázeňské oblasti v 
registrovaném lázeňském zařízení (viz seznam registrovaných poskytovatelů lázeňské léčebně 
rehabilitační péče v ČR uvedený na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR). 

 Pobyt musí trvat alespoň na 2 noci a musí obsahovat nejméně 2 léčebné procedury. 
 Příspěvek je možné využít na 50 % výši platby procedur či vstupní prohlídky provedené 

lázeňským lékařem, max. do výše 2 000 Kč / osobu. Příspěvek je možné využít pouze na 
procedury uvedené v seznamu léčebných procedur stanovených Svazem léčebných lázní ČR. 

 Pro čerpání příspěvku je nutné doložit účetní doklady o zaplacení ubytování a procedur. 
 V případě, že z originálního účetního dokladu/faktury není jasná uhrazená částka za lázeňské 

procedury (např. je na dokladu pouze celková částka za pobyt včetně ubytování a stravy), přiložte 
k papírové žádosti či žádosti přes Kupon ve VITAKARTĚ kromě účetního dokladu i toto potvrzení.  

 Toto potvrzení slouží pouze jako doplňující doklad a nenahrazuje účetní doklad (fakturu), která 
musí být vždy k žádosti (papírové i Kuponu ve VITAKARTĚ) přiložena. 

 Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově, a to od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání 
finančního limitu, akceptovány jsou účtenky z daného kalendářního roku. 


