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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 29. 7. 2019/11:00 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
Krajská zdravotní zaslala Rumburku návrh smlouvy o smlouvě budoucí k převzetí Lužické nemocnice 
 
Krajská zdravotní (KZ) zaslala v pátek 26. července 2019 předsedovi představenstva Lužické nemocnice a 
polikliniky, a. s., Ing. Karlu Schäferovi a starostovi města Rumburk Ing. Lumíru Kusovi návrh smlouvy o 
smlouvě budoucí, týkající se zajištění zdravotní péče prostřednictvím rumburské nemocnice. Její současný 
provozovatel, Lužická nemocnice a poliklinika, a. s., je v insolvenčním řízení. Smlouva je pro vedení města 
Rumburk podmínkou pro další konání, kterým má být uhrazení ztráty za rok 2018 a schválení plánu 
hospodaření akciové společnosti, jíž je město vlastníkem, na rok 2019.  

„Krajská zdravotní v případě uhrazení dluhů ze strany Rumburku počítá s převzetím zdravotní péče. Jsme zde 
připraveni poskytovat zdravotní služby v rozsahu ambulantní péče a akutní lůžkové péče v odbornostech 
vnitřní lékařství, chirurgie, multioborová jednotka intenzivní péče a dlouhodobá lůžková péče. Smlouva 
garantuje převzetí části aktiv a části smluv včetně pracovněprávních smluv zaměstnanců tak, jak požadovalo 
vedení města Rumburk. Teď je na řadě tamní zastupitelstvo, aby schválilo uhrazení dluhů a umožnilo tak 
zrušit insolvenční řízení,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. 

KZ obdržela v pondělí 22. července výsledky hloubkové prověrky „Posouzení využití akciové společnosti 
Lužická nemocnice a poliklinika pro co nejefektivnější zajištění zdravotní péče prostřednictvím Krajské 
zdravotní, a. s.“ Předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala během dvou 
následujících dnů vedli jednání v Praze. Dne 23. července se podařilo se dojednat se zdravotními 
pojišťovnami navýšení úhrad za poskytování zdravotní péče pro pacienty Lužické nemocnice. Ve středu 24. 
července představitelé KZ o výsledku jednání se zdravotními pojišťovnami a podmínkách převzetí rumburské 
nemocnice informovali ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA. „Jednání byla velmi 
náročná a vyčerpávající. Jsme si se vší odpovědností vědomi, že v případě zachování zajištění zdravotní péče 
pro obyvatele Šluknovského výběžku jde o čas,“ dodal Ing. Jiří Novák. V pátek 26. 7. již ministr zdravotnictví 
obdržel od vedení KZ návrh smlouvy o smlouvě budoucí, ke kterému neuplatnil žádné připomínky. 

Nemocnice v Rumburku zajišťuje zdravotní péči pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku. Její loňské 
hospodaření skončilo ztrátou 52 milionů korun, letos na konci května už zařízení vygenerovalo další ztrátu 
bezmála 18 milionů a finanční plán nemocnice pro letošní rok počítá s deficitem až 47 milionů. Od poloviny 
července je nemocnice v insolvenčním řízení. Podle insolvenčního návrhu dluží dalších 37 milionů korun 
zdravotním pojišťovnám, bankám a dodavatelům. 
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