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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 25. 6. 2018/9:30 HODIN  

---------------------------------------------------------------------- 

Otevřený dopis představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jaroslavu Sykáčkovi 

Vážený pane starosto města Rumburk a místopředsedo dozorčí rady Krajské zdravotní, a. s., 

jak jste byl již seznámen, představenstvo společnosti Krajská zdravotní, a. s., se na svém jednání dne 27. 

dubna 2018 zabývalo problematikou možnosti obnovení jednání o Lužické nemocnici a poliklinice, a. s. 

Představenstvo vzalo na vědomí informaci o zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku s ohledem na 

dosavadní vývoj poskytování zdravotní péče v Lužické nemocnici a poliklinice. Poskytování zdravotní péče 

nebylo shledáno jako udržitelné, a to ani v případě realizace určitých okamžitých opatření a případného 

zúžení stávajícího rozsahu poskytování zdravotní péče.  

Představenstvo rozhodlo, že není v současné době možný návrat k původním podmínkám a není možné 

v současné době jednat ani o podmínkách nových. S uvedeným rozhodnutím předseda představenstva 

Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala seznámili 2. května Radu Ústeckého 

kraje. Představenstvo poté vydáním tiskové zprávy reagovalo na informace, které se objevily v některých 

médiích po jednání krajských radních se starosty ze Šluknovského výběžku dne 6. června 2018, v níž 

zdůraznilo neměnnost svého rozhodnutí. Za současné situace a znalosti všech problémů, se kterými se 

rumburská nemocnice potýká, proto stále setrvává na svém již ustáleném názoru. 

Další jednání s městem Rumburk Rada Ústeckého kraje, která pro Krajskou zdravotní, a. s., plní funkci valné 

hromady společnosti, také odmítla.  Svůj nesouhlas s obnovou jednání Ústeckého kraje s městem Rumburk o 

podmínkách převzetí nemocnice Ústeckým krajem deklarovala v usnesení ze svého jednání, které se 

uskutečnilo 2. května. 

Ze své pozice místopředsedy dozorčí rady podrobně znáte problematiku Krajské zdravotní a víte také, jaká je 

současná personální situace v nemocnicích, které společnost spravuje. Nedostatek lékařů a sester, ale i 

zástupců dalších profesí na zdravotnických pracovištích, kopíruje stav v tomto segmentu v České republice a 

odráží krizi současného českého zdravotnictví. Personální krize dnes a denně významně omezuje možnosti 

úspěšně řešit celou řadu situací, které jsou nuceni naši zdravotníci zvládat jen s vypětím sil.  

Je potřeba si rovněž uvědomit, že ačkoli Krajská zdravotní, a. s., patří k největším firmám v regionu a je 

největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji, její možnosti jsou značně omezené. Na druhé straně jsou zde 

očekávání ze strany představitelů města Rumburk, která však představenstvo vnímá jako neúměrná. 

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., v souvislosti s plánovaným ekonomickým výsledkem za rok 2018 již 

mnohokrát deklarovalo, že hodlá hospodařit vyrovnaně, když v předchozích letech společnost měla roční 

závěrku vždy s plusovým výsledkem. S vědomím povinnosti plnit úkoly v souvislosti s obchodní činností s péčí 

řádného hospodáře je přesvědčeno, že by převzetí závazků Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., ve výsledku 

ani jedné ze stran nepomohlo a výrazně by negativně ovlivnilo snahy o udržení trendu dlouhodobého a 

systematicky řízeného rozvoje Krajské zdravotní, a. s., a aktuálně během posledních čtyř let dosažené a ne 

snadno udržované stability společnosti. 

Za představenstvo Krajské zdravotní, a. s., 

Ing. Jiří Novák, předseda 

Zdroj: info@kzcr.eu   
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