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Novým ředitelem Fakultní nemocnice v Ostravě se stal Evžen Machytka, který stál v jejím
čele od únorového odvolání Svatopluka Němečka. Jmenování Machytky ráno oznámil při
návštěvě nemocnice ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s Evženem Machytkou. Nově jmenovaným ředitelem
Fakultní nemocnice v Ostravě. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Machytku ministr zdravotnictví dočasně pověřil vedením Fakultní nemocnice v Ostravě
(FNO) už po Němečkově odvolání . Byl tak i favoritem výběrového řízení, do kterého se
přihlásilo celkem šest kandidátů . Před výběrovou komisi pak předstoupilo pět z nich.

Evžen Machytka a chirurg Jiři Havrlant získali od poroty devět hlasů, zbylé tři obdržel
kandidát Martin Šamaj.

Jmenování Machytky obhajuje ministr Adam Vojtěch doporučením předsedy výběrové
komise. „Mimo jiné pro jeho zkušenosti na poli vědy a mezinárodní spolupráce i pro jeho
jazykové schopnosti, které bohužel pan doktor Havrlant neprokázal,“ uvedl Vojtěch.

Proti volbě Machytky se dříve vyjádřila například Ostravská univerzita, nebo někteří lékaři
Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Ti dokonce adresovali premiérovi
Andreji Babišovi dopis. Vadí jim především to, že pod Machytkou se na kliniku vrátil
bývalý šéfchirurg a bývalý děkan Lékařské fakulty Pavel Zonča .

Machytka nebyl favoritem univerzity ani některých lékařů

„Evžen Machytka díky úzké provázanosti s Zončou, nemůže být vnímán jako záruka
nestranného přístupu a rozvoje chirurgické kliniky FNO, jakožto i celé nemocnice,“ psali v
dopisu mimo jiné.

Jan Skipala, který byl několik let členem správních orgánů nemocnice i Lékařské falukty
Ostravské univerzity už dříve postoj lékařů vysvětlil.

„Mnozí lékaři neradi vzpomínají na působení docenta Zonči ve funkci šéfchirurga, které
bylo provázeno organizačním chaosem. Ten souvisel mimo jiné s jeho pracovním
vytížením - byl přednostou ostravské kliniky, děkanem fakulty a také chirurgem v
Německu. Ani jeho nejbližší spolupracovníci často nevěděli, kde se zrovna nachází. Někdy
ho neviděli až tři týdny v měsíci. Řešení provozních problémů zdejší kliniky i odborných
konzultací tak bylo leckdy nemožné,“ uvedl.

Adam Vojtěch ve středu ráno uvedl, že na post šéfchirurga bude vypsáno výběrové řízení
a o funkci přednosti kliniky se Zonča nebude ucházet. To by podle vedení nemocnice i
ministra mělo situaci uklidnit (o zákulisí jmenování ředitele nemocnice i šéfchirurga jsme
psali zde. )



Důležité také bude urovnat vztahy mezi vedením nemocnice a Ostravskou univerzitou.
Tamní rektor Jan Lata v reakci na jmenování Evžena Machytky uvedl, že rozhodnutí
ministra nepovažuje za šťastné.

„Nicméně je to jeho právo i zodpovědnost. Nezbývá než věřit, že nový ředitel splní svoje
sliby a zlepší spolupráci s lékařskou fakultou a zachová se korektně i ke svým
oponentům,“ prohlásil ve středu dopoledne.
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