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Vážený pane starosto, 
 
nejprve nám dovolte popřát za Krajskou zdravotní, a. s. (KZ), k Vašemu zvolení do funkce starosty. Těší nás 
mediálně prezentovaná snaha nového vedení města Varnsdorf o zajištění kvalitní dostupné zdravotní péče pro 
obyvatele Šluknovského výběžku. Dovolte nám vyjádřit postoj KZ ke spolupráci, která započala před již více 
než dvěma lety. 
 
V našem dopise ze dne 6. 1. 2020 jsme rekapitulovali dříve učiněné kroky a specifikovali zájem KZ o kooperaci 
v segmentu ambulantní spolupráce formou otevření indikačních poraden v oboru gynekologie a chirurgie 
potažmo pracoviště jednodenní chirurgie. A to za předpokladu etapovitého zahájení spolupráce s tím, že 
indikační poradny by nenahrazovaly práci gynekologických a chirurgických ambulancí již v místě etablovaných, 
ale pouze ve vzájemné spolupráci je doplňovaly a následně rozšiřovaly. Právě to a řadu dalších konkrétních 
opatření jsme v uvedeném dopise uvedli.  
 
V komentářích k našemu dopisu jsme se mohli mj. dočíst 10. 1. 2020 v deníku Mladá fronta Dnes:  
Podle ředitele nemocnice a zastupitele Varnsdorfu Václava Járy (Volba pro Varnsdorf – KDU-ČSL) je už nyní 
nemocnice sama schopna mít jednodenní chirurgii, kterou KZ nabízí. "A indikační ordinace pro pacienty před 
operací již máme, naše ambulantní péče funguje. Podle mne je zájem KZ duplicitní," sdělil ředitel nemocnice. 
Pokud prý má KZ skutečný zájem o zajištění zdravotní péče ve Výběžku, pak je podle ředitele nutné jednat s 
konkurzní správkyní. Naše nemocnice je funkční a investujeme, říká ředitel Jára "Dnes je situace taková, že 
občané Výběžku nemají garantované ani jedno celé akutní lůžko na tisíc obyvatel a přitom jich má být 4,5. 
Paradoxní je, že naše nemocnice je funkční, není v propadu a investujeme. Jednáme o koupi nového 
rentgenu, ultrazvuku a výhledově i o CT," uvedl Jára. "To, že zde budou indikační ordinace, nic pro pacienty 
neřeší. Řeší pouze zájem KZ o získání fungující nemocnice," dodal Jára. 
 

Krajská zdravotní, a. s., v uplynulých více než dvou letech byla vždy vedena snahou pomoci a přispět 
konkrétními kroky k zajišťování zdravotní péče ve vašem regionu. To bylo mnohokrát vyjádřeno v našich 
dopisech a zápisech z jednání, které přikládáme a které má město Varnsdorf k dispozici. Naopak z výše 
citovaného vyjádření v médiích je nyní zřejmé, že další prezentace KZ je bezpředmětná.  
 
Jak v médiích také zaznělo, vedení Varnsdorfu se nechce rozhodovat na základě jednoho dopisu. Rádi bychom 
v reakci na takové prohlášení připomněli, že s minulým vedením města probíhala na konci roku 2017 a v prvních 
měsících roku 2018 korespondence, v nichž představy obou stran o možnostech spolupráce dostávaly stále 
jasnější obrysy. 
 
Korespondence s minulým vedením města Varnsdorf z roku 2017 a 2018:  
 

1. Zápis z jednání k záměru provozování Nemocnice Varnsdorf z 30. 1. 2018 

2. Zápis z jednání k záměru provozování Nemocnice Varnsdorf z 21. 2. 2018 

3. Dopis z 26. 1. 2018 

4. Dopis ze dne 7. 2. 2018 

5. Dopis ze dne 12. 2. 2018 
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6. Emailová komunikace - MUDr. Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z. 

7. Emailová komunikace - Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Varnsdorf, p. o. včetně návrhu pronájmu 

8. Posouzení technického stavu včetně příloh tohoto materiálu 

9. Zpráva z návštěvy nemocnice Varnsdorf 

10. Otevřený dopis Rady města Rumburk hejtmanovi a radním Ústeckého kraje 

11. Stanovisko Krajské zdravotní, a. s., ze dne 24. 8. 2016 

12. Zápis z jednání zástupců Ústeckého kraje, města Rumburk, společnosti Lužická nemocnice  

a poliklinika, a.s., a společnosti Krajská zdravotní, a. s., ze dne 19. 9. 2017 

 
Vážený pane starosto, Vámi navrhovaný termín 6. 2. 2020 pro jednání na Městském úřadě ve Varnsdorfu, na 
které nás zvete, koliduje s již dříve potvrzeným pracovním jednáním na Ústředí VZP ČR v mimořádně 
důležitých záležitostech pro nemocnice naší společnosti.  
 
Vážený pane starosto, ze strany KZ přišla písemná konkrétní nabídka a nyní očekáváme písemnou konkrétní 
odpověď. 
 
Ve věci zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku bude Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ jednat s 
insolvenční správkyní Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., JUDr. et Mgr.  Martinou Jinochovou. Mimochodem 
takový postup, jak je zřejmé z mediálních výstupů, doporučuje i ředitel varnsdorfské nemocnice MUDr. Václav 
Jára. 
 
Na závěr zdůrazňujeme, že všechny dosavadní návrhy vedení KZ k případnému využití varnsdorfské 
nemocnice směřují k zajištění kvalitní dostupné zdravotní péče pro obyvatele Šluknovského výběžku, což 
deklaroval již před zahájením jednání jediný akcionář Krajské zdravotní, a. s. – Ústecký kraj. 
 
 
S pozdravem a díky za pochopení 
 
 

                                                                           
 
Ing. Jiří Novák Ing. Petr Fiala 
předseda představenstva    generální ředitel 
Krajská zdravotní, a. s.                Krajská zdravotní, a. s. 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 
MUDr. Václav Jára, ředitel Nemocnice Varnsdorf 
 
 
Přílohy: viz text dopisu 
 


