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VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘEDSEDA VÝBORU 

Zbyněk Linhart

  V Krásné Lípě dne 3. července 2019

  

Vážený pane hejtmane, 

v souvislosti s vrcholící krizí a hrozící insolvencí resp. uzavřením rumburské nemocnice prosím do úterý 
9. 7. 2019, tedy do dne, kdy rumburské zastupitelstvo bude rozhodovat o dalším osudu nemocnice, 
o urychlené odpovědi na následující otázky (tedy alespoň ty, co jsou rozhodující pro jednání ZM Rumburk): 

1) Zašlete prosím všechna usnesení Rady Ústeckého kraje, případně Zastupitelstva Ústeckého kraje 
za poslední 4 roky, včetně relevantních podkladů, kde jsou uvedeny závěry, výsledky a úkoly, které 
přijaly nejvyšší orgány kraje ve věci zachování zdravotní péče na Šluknovsku a provozu rumburské 
nemocnice, včetně vyhodnocení dopadů na podmínky fungování zdravotnické záchranné služby 
a připravovaná opatření.

2) Vysvětlete, prosím, zásadní rozpor a zcela se navzájem vylučující podmínky, kdy na jedné straně 
podle Vás a ústeckého zastupitelstva ze dne 24. 6. 2019 vede cesta k převzetí rumburské 
nemocnice prostřednictvím insolvence, to je město Rumburk nemá Lužické nemocnici, a.s. zaplatit 
loňskou ztrátu a a.s. má vyhlásit insolvenci či likvidaci ? (jakkoli tato cesta fungovat nebude – 
časově náročné, zastaví se finanční toky, rozpadne se cely systém, než by proběhlo jednání a konání 
správce odejde zbytek personálu atd.), a na druhé straně zástupci Kraje a Krajské zdravotní, a.s. 
na pátečním jednání s premiérem na Úřadu vlády předložili stanovisko zcela opačné, že do doby, 
než město Rumburk uhradí ztrátu nemocnice, jednání o převodu nemocnice KZ zastavujete. To 
jsou dvě zcela se vylučující podmínky, které nejdou splnit současně, nebo špatně chápeme?

3) Vysvětlete, prosím, rozpor mezi stanoviskem VZP, které garantuje zdravotní péči pro pacienty 
Šluknovského výběžku v plném rozsahu, včetně převzetí rumburské nemocnice a zajištění 
poskytování zdravotní péče v nemocnici v Rumburku strategickým partnerem Krajská zdravotní, 
a.s., - viz např. dopis předsedovi SPRŠ Janu Kolářovi, a na druhé straně opačným stanoviskem KZ, 
a.s., která v tiskové zprávě ze dne 1. 7. 2019 oznamuje, že nemocnici v Rumburku Krajská zdravotní 
v tuto chvíli převzít nemůže. 

4) Dne 20. 8. 2018 jsem Vám odeslal dopis ve věci „Krizová situace v zajišťování zdravotní péče 
ve Šluknovském výběžku“, na který jsem dosud od Vás nedostal odpověď. Prosím o zaslání 
odpovědí na tento dopis, zejména na body a) až f). K tomu prosím odpověď na doplňující otázku, 
jaké má kraj připravené krizové řešení nyní, kdy se nemocnice již může ocitnout v insolvenci nebo 
se zavřít, systém bude přetížen, RZS přijíždí stále později nebo vůbec, pacienti jsou překládáni 
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stále hustěji na benzínkách, v okolních nemocnicích jsou pacienti ze Šluknovského výběžku 
umisťováni na chodby ve stále větším měřítku atd. 

5) Prosím naformulujte jasné a jednoznačné stanovisko a podmínky do úterního jednání 
rumburského zastupitelstva, za kterých Ústecký kraj resp. Krajská zdravotní, a.s. garantuje převzetí 
rumburské nemocnice (prosím neopakujme opět odkazy na „audit“, na ten byl min. rok čas, navíc 
se mají převzít jen „aktiva“ - část „podniku“, nikoli akciová společnost jako celek), zejména 
na pozadí vstřícných a jasných podmínek umožňujících hladké a bezproblémové převzetí 
nemocnice, které byly předmětem jednání u ministra zdravotnictví dne 6. 2. 2019 a u předsedy 
vlády A. Babiše dne 28. 6. 2019, a nabídkou Všeobecné zdravotní pojišťovny na zajištění 
financování nemocnice Rumburk a dalších zdravotních služeb v regionu, včetně rozšíření lůžek 
následné péče (LDN).

Vážený pane hejtmane, myslím, že nemusím rozepisovat to, co již bylo opakovaně napsáno 
a domlouváno, a současný kritický stav v nemocniční péči na Šluknovsku. A také neblahé zkušenosti 
byť jen s dočasným uzavřením nemocnice v Rumburku vloni na začátku léta a přes Vánoce, 
s dopady na fungování rychlé záchranné služby a přetíženost děčínské nemocnice i pracovníků 
„záchranky“. 

Domnívám se, že v roce 2019 není normální, aby pacienti byli překládáni i za nepříznivého počasí 
zcela běžně na benzínových pumpách anebo aby pak leželi na chodbách přeplněné nemocnice.

Myslím, že musíme odhodit vzájemné vyčítání si, kdo jak postupoval a kdo co řekl v posledních 
letech, přičemž je zřejmé, že aktivita mnohých byla opakovaně iracionální a hloupá. Nyní jde 
primárně opravdu o zajištění dostatečně kapacitní a dostupné nemocniční péči pro obyvatele 
Šluknovska a zvládnutí zajišťování rychlé záchranné služby na úrovni 21. století.

Prosím o urychlené jednání a reakce s ohledem na vykulminovanou krizi. Jestli všem jde o rychlé 
vyřešení problému, nastolte krizový management ve složení KZ, město Rumburk, Kraj a VZP a seďte 
u stolu tak dlouho, dokud to nevyřešíte. 

Rád se s Vámi případně na toto téma sejdu, přijedu kamkoliv.

Děkuji za vstřícnost, přestože jsem si vědom, že situace je velice složitá. 

S přáním hezkých prázdninových dnů Vás zdraví  

      senátor za volební obvod Děčín

Příloha

Vážený pan
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
Ústí nad Labem
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