
Evžen Machytka: Pavla Zonču fakultní nemocnice potřebuje!
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Dočasně pověřený ředitel FNO je přesvědčený, že podmínky výběrového řízení splňuje. K
ukončení čtrnáctiměsíční nemocenské těsně před svým jmenováním se nevyjádřil.

Ostrava – Největšímu favoritovi výběrového řízení na post nového ředitele Fakultní
nemocnice Ostrava (FNO) Evženu Machytkovi sebevědomí rozhodně nechybí, což ostatně
několikrát potvrdil i během rozhovoru pro Moravskoslezský deník. O tom, zda oprávněně,
si musí každý udělat obrázek sám. V rozhovoru odmítl, že by situace mezi FNO a
Lékařskou fakultou (LF) Ostravské univerzity byla vyhrocená. A otevřeně se postavil i za
kontroverzního docenta Pavla Zonču. Ten přitom aktuálně vede soudní spory nejen s
FNO, ale také LF. „Je to uznávaný, špičkový chirurg, jehož nemocnice rozhodně potřebuje.
Informace, které o něm hrstka odpůrců šíří, považuji za nehorázné,“ vzkázal odpůrcům
Evžen Machytka.

Jak vnímáte současnou situaci ve FNO? Cítíte třeba nervozitu u lékařů a personálu?

Žádnou nevnímám, ani není proč, naopak. Při svých pravidelných návštěvách pracovišť
pociťuji pozitivní náladu. Fámy o nervozitě jsou rozšiřovány úzkou skupinou lidí, jimž mé
působení ve funkci ředitele značně komplikuje jejich ne zcela transparentní praktiky.

Situace ve FNO je podle článků v médiích vyostřená i kvůli osobě docenta Pavla Zonči,
který se po vašem dočasném jmenování vrátil na chirurgickou kliniku. Považujete jeho
návrat za šťastný? Není to jeden z hlavních důvodů vzniklých problémů?

Za vyostřenou považuje tuto situaci pouze několik jedinců, kteří ovšem při šíření této
deziluze vyvíjejí nadměrné úsilí. Je to uměle vytvořený problém, který je bohužel médii
neustále opakován. V nemocnici to tak nevnímám. Osobně si docenta Zonči velice vážím.
Je to uznávaný, špičkový chirurg, jehož tato nemocnice rozhodně potřebuje. Informace,
které o něm hrstka odpůrců šíří, považuji za nehorázné.

Kvůli přetrvávajícímu soudnímu sporu Pavla Zonči s LF sílí v odborných kruzích obavy z
další spolupráce FNO a LF. Co si o těchto názorech myslíte.

Otázka je, kdo do tohoto zmiňovaného odborného kruhu patří. Myslím, že stejní lidé,
kteří se snaží vytvořit dojem o nervozitě v nemocnici. Zajímavé je, že při rozhovorech s
akademiky, a není jich málo, tento názor neslýchám.

Jak vidíte další spolupráci s LF?

Velmi pozitivně. S vedením LF jsem už několikrát jednal, pokaždé s velmi dobrým
výsledkem a příznivými reakcemi ze strany vedení fakulty. Na pokračování spolupráce
mají evidentně zájem obě strany, fakulta i nemocnice.



Před vaším jmenováním dočasným ředitelem FNO jste byl údajně čtrnáct měsíců v
pracovní neschopnosti a měl jste se do práce vrátit až pár dní před pověřením. Můžete to
potvrdit nebo se k tomu vyjádřit?

Rád odpovím na otázky týkající se mé profese. Můj zdravotní stav je moje osobní
záležitost, takže nevidím důvod, proč se jím zaobírat na veřejnosti.

Je jasné, že se ke svému zdravotnímu stavu nemusíte vyjadřovat. Tahle otázka se ale
nabízí: nehrozí, že by se vám mohly zdravotní problémy vrátit nebo opakovat?

Můj zdravotní je velmi dobrý.

Myslíte si, že splňujete podmínky samotného výběrového řízení? Údajně nemáte
minimálně pět let zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců …

Domnívám se, že podmínky výběrového řízení zcela splňuji. Vedl jsem úspěšnou
soukromou firmu, včetně dvou amerických start-up firem. Je až úsměvné, jak se někteří
jedinci, jimž moje případné potvrzení ve funkci ředitele leží v žaludku, snaží udělat
maximum pro to, aby se tak nestalo. Postupně začínám chápat proč. Nestandardní
postupy a praktiky, které začínají vyplouvat na povrch při právě probíhajícím auditu,
dávají jasné signály, odkud vítr vane. Chápu, že hrstka mých odpůrců měla dřív extrémní
výhody a tento zaběhnutý systém nechce opustit. A proto dělá vše, aby k mému
jmenování nedošlo. To mě však na účasti v konkurzu neodradí. Naopak. Chci jej
dotáhnout do úspěšného konce. Včetně definitivní tečky za některými praktikami.

V roce 1992 získala nemocnice statut fakultní nemocnice. V roce 1994 byl otevřen nový
lůžkový monoblok v porubském areálu. Koncem roku 2001 byl uveden do provozu
pavilon porodnickogynekologické kliniky. V roce 2005 po přestěhování Ústavu soudního
lékařství byla Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava se sídlem v Porubě kompletní.

● POČTY ZAMĚSTNANCŮ

Koncem letošního února pracovalo ve FNO celkem 3296 zaměstnanců, z toho 558 lékařů,
jejich průměrný plat činil v roce 2017 zhruba 83,3 tisíce korun. Nemocnice zaměstnává
1324 všeobecných sester a porodních asistentek, ty loni v průměru vydělávaly průměrně
téměř 36,2 tisíce korun.

● HOSPODAŘENÍ A INVESTICE

Za rok 2017 dosáhla FNO podle zveřejněných údajů zisk před zdaněním ve výši 111
milionů korun. Celkový obrat nemocnice činil loni přes pět miliard, z toho šla jedna
miliarda na léky, půl miliardy na zdravotnický materiál, mzdové náklady činily 2,2
miliardy.

● POČTY PACIENTŮ

Na 1127 lůžkách, z toho 209 JIP (lůžka na jednotkách intenzivní péče), bylo loni
hospitalizováno téměř 45 tisíc pacientů, v ambulancích bylo ošetřeno 612 tisíc pacientů.



● ŘEDITELÉ FNO

Svatopluk Němeček byl ředitelem FNO od července 2005 do roku 2014, kdy se stal
ministrem zdravotnictví. Poté byl v čele FNO onkolog David Feltl. Němeček se na post
ředitele FNO vrátil 1. prosince 2016, poté co byl odvolán z funkce ministra zdravotnictví.
FNO pak vedl do 8. února letošního roku, kdy byl odvolán ministrem zdravotnictví
Adamem Vojtěchem. Ten dočasně pověřil řízením nemocnice Evžena Machytku.

Martin Gebauer, náměstek hejtmana MS kraje za ANO:

Situaci ve FNO sleduji už proto, že MSK nemá v Ostravě zdravotnické zařízení. Mám zato,
že zastupující ředitel (Evžen Machytka) udělal kroky, které považoval za nutné, avšak ne
úplně uváženě. Další strukturální změny v nemocnici by činit neměl do doby definitivního
jmenování ředitele, resp. řádného vyhlášení výběrového řízení. Z mého pohledu by nyní
bylo strategické personální situaci stabilizovat a činit rozhodnutí, která nesnesou odklad.
Jsem přesvědčen, že FNO a LF musí žít v synergii pro jejich další budoucnost. Proto se o
jejich vzájemnou spolupráci nebojím a jsem přesvědčen, že budoucnost LF v Ostravě
ohrožena není.

Josef Babka, zastupitel MS kraje za KSČM:

Situaci ve FNO sleduji velmi pozorně i z důvodů budoucnosti lékařské fakulty. I členové
klubů KSČM v zastupitelstvech SMO a MSK vždy podporovali vznik této fakulty v Ostravě
a vnímali i určitou nevraživost jejich odpůrců z řad některých jiných lékařských fakult.

Proto souznění obou institucí je vysoce potřebné. V opačném případě se obavy o 
budoucnost fakulty, zejména v personálním obsazení vyučujících, můžou naplnit. A to by
bylo v neprospěch města, kraje i samotných FNO a LF. A v neposlední řadě by se to
negativně projevilo v přípravě studentů-budoucích lékařů, které společnost velmi
potřebuje při jejich stávající nedostatečnosti.

Michal Mariánek, náměstek primátora Ostravy za hnutí Ostravak:

Situaci kolem výběrového řízení sledujeme velice pozorně. Máme zájem na tom, aby ve
FNO bylo stabilní a kvalitní vedení. Z pohledu města máme několik priorit, resp. hledisek
zájmu. Zaprvé je mít k dispozici nabídku směřující k zajištění špičkové lékařské péče pro
občany. Druhý zájem směřuje k lékařské fakultě, kde je FNO nenahraditelným partnerem.
Město Ostrava investovalo nemalé finanční prostředky v rámci zahájení činnosti této
fakulty a máme enormní zájem o její stabilizaci a další rozvoj. Stojíme také o vzájemnou
komunikaci mezi městskou a fakultní nemocnicí, neboť každodenně spolupracujeme.

Roman Hájek, přednosta kliniky ve FNO a prorektor LF

Nepřekvapilo mě odvolání Svatopluka Němečka. Překvapilo mě řešení, které vyplňuje
období před řádným vyhlášením výběrového řízení na nového ředitele. Vedení Ostravské
univerzity se k tomu jako první postavilo jednoznačně a otevřeně deklarovalo, že pokud
by stávající personální řešení mělo být trvalým, vidí to jako závažný problém pro
spolupráci Ostravské univerzity a FNO. Interakcí mezi oběma institucemi, zvláště pak mezi
lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí, je v každodenním životě hodně. A v této situaci



nelze dobře pracovat. Není to nemožné, ale bude to bránit pokroku i spokojenosti na
obou stranách.


