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1. PŘÍPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ 

PŘÍPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ za den SEZONA MIMOSEZONA 

BUDOVA KATEGORIE POKOJ 1.5. - 31.10. 1.11. - 30.4. 

Réva 

Réva Plus zadní pokoj Dítě + doprovod 160,- Kč 120,- Kč 

Réva Plus přední pokoj 

s balkonem 
Dítě + doprovod 210,- Kč 170,- Kč 

Komfort Dítě + doprovod bez příplatku 

Vesna 

Standard AD Dítě + doprovod bez příplatku 

Vesna Plus Dítě + doprovod 400,- Kč 300,- Kč 

Standard AD 

samostatné děti 
Třílůžkový pokoj bez příplatku 

Vysvětlivky: 
Réva Plus, Vesna Plus – pokoj s příslušenstvím v nově zrekonstruovaných pokojích, s TV-SAT a lednicí 
(dependance Réva je určena především pro klienty s respiračními onemocněními; rezervace pokoje Vesna Plus je 
možná jen v případě volné kapacity) 
Réva Komfort – pokoj s příslušenstvím, bez doplňujícího vybavení – možno dodat za příplatek 
Standard AD – pokoj bez příslušenství a doplňujícího vybavení – možno dodat za příplatek  

Volitelné příplatky: 
TV na pokoji: 20,- Kč / osoba / den;  
Lednice na pokoji: 20,- Kč / osoba / den 

Příplatky jsou splatné v den nástupu v přijímací kanceláři, a to v hotovosti či platební kartou. 

Při léčbě rooming-in platí poplatky pouze doprovod. Tyto poplatky nejsou vybírány od klientů do 18 let věku.  

Ceny ubytování a stravování pro návštěvy jsou uvedeny v Ceníku hotelových služeb, který je k dispozici na recepci 
a na webových stránkách. 

2. CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB 

2.a. Vyžádaný termín nástupu pobytu v kalendářním měsíci:  1.500,- Kč 

Sjednání termínu nástupu pobytu v určeném měsíci dle požadavku klienta (konkrétní den v měsíci určí lázně).  

Je určeno pro klienty, jejichž schválený návrh na KLP byl doručen lázním. 

V případě zájmu zašlete prosím písemný požadavek (emailem, poštou), který bude obsahovat jméno a příjmení, ID 
pobytu, příp. datum narození dítěte, a požadovaný měsíc nástupu, a to nejpozději 30 dní před požadovaným 
termínem nástupu, a vyčkejte na potvrzení přijímací kanceláří, zda je Vaše rezervace možná. U návrhu OLÚ nelze 
rezervovat termín nástupu! 

Poplatek je splatný do 5 dnů od potvrzení vyžádaného termínu nástupu, jinak se potvrzení termínu nástupu ruší. 
Bankovní účet: 107-346 083 0287/0100, variabilní symbol: uveďte ID pobytu (u předběžné rezervace uveďte datum 
narození dítěte ve formátu DDMMRRRR). Platbu proveďte až po písemném potvrzení rezervace přijímací kanceláří.  

Z vážných provozních důvodů mohou lázně předvolat klienta k nástupu pobytu v jiném měsíci; v takovém případě 
vrátí uhrazený poplatek klientovi. 

2.b. Vyžádané přestěhování klientem:  600,- Kč 

Přestěhování na žádost klienta v případě volné kapacity. Poplatek je splatný předem v přijímací kanceláři v hotovosti 
či platební kartou. Stěhování není možné u klientů odborného léčebného ústavu (OLÚ). 
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2.c. Rezervační poplatek za:  fyzioterapeuta, ergoterapeuta:  1.100,- Kč 

maséra:    850,- Kč 

Rezervace provádění daného typu péče (fyzioterapie, masér, ergoterapie) konkrétním pracovníkem po celou dobu 
pobytu. Rezervaci je nutné provést před nástupem pobytu emailem na demuthovai@janskelazne.com. Poplatek je 
splatný v den nástupu v přijímací kanceláři v hotovosti či platební kartou. 

2.d. Konziliární vyšetření v oboru ortopedie: 500,- Kč 

Poplatek je splatný v hotovosti či platební kartou v přijímací kanceláři. 

2.e. Speciální diety:   

Speciální dieta Pacient: 

Dieta předepsaná lékařem:     bez doplatku  

Dieta na žádost pacienta, která není předepsaná lékařem: 150,- Kč / den 

(bezlepková, bezmléčná) 

Individuální dieta dle požadavků klienta:   300,- Kč / den 

(sestavena nutriční terapeutkou na základě konzultace s klientem, např. vegetariánská, veganská, apod.) 

Speciální dieta Doprovod: 

Dieta na žádost doprovodu předepsaná lékařem:  100,- Kč / den 

Dieta na žádost doprovodu, která není předepsaná lékařem: 150,- Kč / den 

(bezlepková, bezmléčná) 

Individuální dieta dle požadavků klienta:   300,- Kč / den 

(sestavena nutriční terapeutkou na základě konzultace s klientem, např. vegetariánská, veganská, apod.) 

2.f. Parkování:  50,- Kč/den  

Počet parkovacích míst na parkovištích lázní je značně omezen. Rezervace parkovacího místa se neprovádí.  

Poplatek je splatný v den nástupu na recepci v hotovosti či platební kartou. 

2.g. Internet: 100,- Kč / týden 

Poplatek je splatný předem na recepci v hotovosti či platební kartou. 

2.h. Pračka a sušička: 110,- Kč / vyprání 

Poplatek za využití prádelny po dobu 4 hodin. Klient si musí donést vlastní prací prostředek. Poplatek je splatný 
předem na recepci v hotovosti či platební kartou. 

2.i. Poplatek z pobytu (dříve lázeňský poplatek): 21,- Kč / osoba / započatý den pobytu 

Děti do 18ti let, klienti čerpající léčebnou péči a osoby ZTP/P a jejich průvodci jsou od poplatku osvobozeni. 
Doprovody od 1.1.2020 povinnosti hradit poplatek z pobytu podléhají, s výjimkou průvodce držitele průkazu ZTP/P.  

DOPLŇKOVÉ PROCEDURY 

Klienti si mohou dokoupit procedury nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou. Ceny doplňkových 
procedur jsou uvedeny v Ceníku pro Léčebné a wellness pobyty, který je k dispozici na webových stránkách lázní 
a v přijímací kanceláři a recepci lázní. 

SLEVY 

Klienti mohou využít 10% slevu na doplňkové procedury a wellness masáže a 50% slevu na jednorázový vstup do 
Aquacentra a Fitness.  
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PODMÍNKY A VYSVĚTLIVKY: 

Tento ceník upravuje příplatky a ceny doplňkových 
služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou při čerpání 
léčebně rehabilitační péče v odborném léčebném ústavu 
a lázeňské léčebně rehabilitační péče pro děti („Ceník“) 
v registrovaném zdravotnickém zařízení společnosti 
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, se 
sídlem Náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, IČO: 
00024007, zapsané v OR vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové pod sp.zn. AXII 253 („lázně“). Ceník je 
platný od 1.1.2020. Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH. 
Bližší podmínky naleznete ve Všeobecných podmínkách 
poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné 
léčebně a lázeňské léčebně rehabilitační péče („VP“). 

1. Ubytování 
Ubytovací zařízení a typ pokoje, ve kterém bude klient 
ubytován, určují lázně podle zdravotního stavu klienta 
a dle svých potřeb a dispozic. Budova Vesna je vyhrazena 
přednostně klientům, kteří vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nemohou být ubytováni na 
dependanci Réva. Dependance Réva je určena 
především pro klienty s respiračními onemocněními. 
V případě zájmu o konkrétní typ pokoje se prosím 
informujte o dostupných možnostech v přijímací 
kanceláři lázní („PK“). Kapacita pokojů Vesna Plus je 
prozatím velmi omezená. 

2.a. Vyžádaný termín nástupu v kalendářním měsíci 
Uhrazený poplatek je nevratný. Z vážných provozních 
důvodů mohou lázně předvolat klienta k nástupu pobytu 
v jiném měsíci; v takovém případě vrátí uhrazený 
poplatek klientovi. V případě zájmu zašlete prosím 
písemný požadavek (emailem, poštou), který bude 
obsahovat jméno a příjmení, ID pobytu či datum 
narození dítěte a požadovaný měsíc nástupu, a to 
nejpozději 30 dní před požadovaným termínem nástupu, 
a vyčkejte na potvrzení přijímací kanceláří, zda je Vaše 
rezervace možná. Poplatek je splatný do 5 dnů od 
potvrzení termínu nástupu, jinak se potvrzení termínu 
nástupu ruší. Bankovní účet: 107-346 083 0287/0100, 
variabilní symbol: uveďte ID pobytu (u předběžné 
rezervace datum narození dítěte ve formátu 
DDMMRRRR). Platbu proveďte až po písemném 
potvrzení rezervace přijímací kanceláří. 
  

2.c. Rezervace fyzioterapeuta, maséra, ergoterapeuta 
Z provozních důvodů není možné garantovat provádění 
péče rezervovaným pracovníkem ve všech případech. 
Uhrazený poplatek se vrací pouze v případě, že 
rezervovaný pracovník neprovede více než 50% svých 
načasovaných procedur s klientem, zejm. z důvodu 
nemoci. V případě rezervace pracovníka pro více typů 
péče v průběhu jednoho pobytu se hradí poplatek za 
každého rezervovaného pracovníka zvlášť. V případě 
zájmu zašlete prosím písemný požadavek (emailem, 
poštou), který bude obsahovat Vaše jméno a příjmení, ID 
pobytu, jméno požadovaného pracovníka a typ péče. 
Poplatek je splatný v den nástupu v hotovosti či platební 
kartou v PK. 

2.e. Speciální a individuální dieta  
Na žádost klienta je připravována speciální dieta 
bezlepková a bezmléčná. Individuální dieta je sestavena 
nutriční terapeutkou na základě konzultace s klientem dle 
jeho požadavků a omezení. 

2.f. Parkování 
Poplatek je splatný vždy předem v hotovosti či platební 
kartou na recepci. Nejedná se o hlídané parkoviště, za 
případné odcizení auta nenesou lázně odpovědnost. 
V případě plné kapacity lázeňského parkoviště je 
možnost parkování na placeném centrálním parkovišti 
u stanice lanové dráhy, které není provozováno lázněmi.  

2.g. Internet 
Rychlost připojení se pohybuje okolo 30Mbps pro 
příchozí data a 20Mbps pro odchozí data. Službu je 
možné zakoupit na v hotovosti či platební kartou na 
recepci. 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ LÉČEBNÉ PÉČE 
Předčasné ukončení léčebné péče na žádost klienta je 
možné pouze po předchozím schválení primářem 
léčebny. Klient je povinen uhradit lázním paušalizovanou 
náhradu škody ve výši 1.000,- Kč/den, která je splatná 
vždy předem; to neplatí, vedou-li k předčasnému 
ukončení vážné rodinné důvody (úmrtí v rodině, účast na 
pohřbu apod.). Opuštění lázní přes noc či předčasné 
ukončení léčebné péče bez předchozího schválení 
primářem je považováno za svévolné porušení 
léčebného režimu. Škody, které tím vzniknou lázním 
(zejm. ušlý zisk) a zdravotní pojišťovně, je klient povinen 
uhradit v plné výši.  

 

mailto:pkdeti@janskelazne.com

