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Vážený pane hejtmane, 
 
obdržela jsem Vaši zprávu, jejímž obsahem je požadavek na upřesnění některých okolností k provozu 
zdravotnického zařízení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. 
Dovolím si odpovědět na položené otázky ve shodném sledu, jak byly položené,  a to takto:  
 
Ad 1/  Ano, je mým záměrem zajistit převod zaměstnanců Lužické nemocnice do provozu nabyvatele 
nemocnice a takový postup od počátku předpokládám. Fakticky se jedná o jedno z podstatných kritérií, podle 
něhož zájemce o nabytí majetku vyhledáváme. Současný personál má zájem setrvat v Lužické nemocnici, 
odpovídá to jejich kvalifikačním i osobním poměrům a potřebám.  Nabízí se více variant, jak proces převedení 
zaměstnanců uskutečnit. Jsem připravena k tomu poskytnout součinnost, včetně případného předběžného 
potvrzení zájmu ze strany zaměstnanců. 
Z hlediska očekávání a potřeb věřitelů nemocnice samozřejmě preferuji plynulou změnu zaměstnavatele.  
Jsem ale připravena se vyrovnat i s převedením případné části zaměstnanců a vypořádáním zbývajících 
mzdových nároků (včetně odstupného) v rámci konkursu. Záměrně jsem při zpeněžování nevolila nucený 
přechod pracovních poměrů.  
 
Ad 2/ Současná struktura péče poskytované v Lužické nemocnici plně odpovídá personální kapacitě 
nemocnice. Omezení rozsahu péče, které jsem uskutečnila jako insolvenční správce, má povahu přechodného 
opatření a nemá žádný konkrétní odraz ve smluvním zázemí s pojišťovnami.  Jinak řečeno, smluvní vztahy 
s pojišťovnami nejsou oproti předinsolvenční době omezeny.  
Pokud bychom si přáli obnovit poskytovaný rozsah péče do plného rozsahu, jak je nyní zajištěn smluvně 
s pojišťovnami, pak pro ten účel je dostatečné zázemí v ošetřovatelském personálu (včetně kvalifikovaných 
sester ARO a sálových sester). Pro předúpadkový rozsah akutní čtyřiadvacetihodinové péče na interním 
oddělení a chirurgii by ovšem bylo třeba doplnit stav lékařů. Oddělení radiodiagnostiky by pro 24 hod. provoz 
vyžadovalo doplnění o jednu laborantku.   
Pokud jste se ptali na výpovědi  - neočekávám v současné době ukončení žádného pracovního poměru. A to 
přesto, že jsem odměňování lékařského personálu zásadně upravila.  
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Ad 3/ Pokud je mi známo, všichni současní zaměstnanci si přejí pracovat v Lužické nemocnici. Mají svoje 
rodiny v Rumburku a často jsou v poměru k nemocnici řadu let. Neměli by jinak objektivně žádný důvod 
v poměrech setrvávat, zvláště pak když je nemocnice v úpadkovém řízení a spravuje ji insolvenční správce. 
Pokud by chtěli odejít, dávno by tak učinili. Personál je jedním z důvodů, pro který se snažím provoz zařízení 
udržet.  Pokud to budete považovat za užitečné, mohu od zaměstnanců získat nějaké zvláštní prohlášení. Pro 
ten účel ale prosím formulujte požadované znění. 
 
Ad 4/ Z hlediska příjmů nemocnice je podstatný postoj Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.  Individuální 
základní sazba, kterou mi pojišťovna smluvně poskytla, není vázána na mě jako osobu správce, ale na 
specifika a potřeby regionální nemocnice. Stejně tak je tomu z hlediska bonifikace úhrad, i ta je vázána na 
kategorii páteřní nemocnice s omezenou dostupností péče v místě.  VZP ČR neměnně uvádí, že má zájem na 
zachování akutní péče právě v Rumburku. Uvědomuje si přitom poměr skutečně vynaložených nákladů 
a výkonů v  regionální nemocnici tohoto typu a s tím spojené nutnosti vyšší individuální základní sazby. 
Zvláštní bonusy a úhrady pro urgentní příjem vyplývají z nové strategie úhrad od pojišťoven obecně 
a Lužická nemocnice je jejich součástí. Při jednáních mě pojišťovny ujistily, že mají zájem na zachování 
pojištěnců v místě (obávají se jejich přesunu obyvatel do jiných míst republiky) a že jsou připraveny posilovat 
v úhradách zohlednění zvláštních poměrů regionu.  
 
Pokud byste potřebovali nějaké doplňující vyjádření, lze mě kontaktovat na tel.č. 604 21 64 21. 
 
 
 
S úctou a pozdravem  
 
 
 
Martina Jinochová Matyášová  
Insolvenční správce Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.  
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