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Vyhrocená situace se řešila dokonce v Parlamentu ČR.

Machytka po tlaku zaměstnanců, odborů i politiků v říjnu rezignoval. V dalším
vyhlášeném konkurzu znovu uspěl Havrlant, který získal stejnou podporu jako primářka
Krevního centra FNO a náměstkyně ředitele Zuzana Čermáková.

JMENOVÁNÍ HAVRLANTA POLITICI UVÍTALI

Ministr Adam Vojtěch nejprve rozhodl, že nevybere žádného z úspěšných adeptů, a
zdůvodnil to tím, že by se vyhrocená situace ve FNO neuklidnila. Začátkem tohoto týdne
ale došlo k překvapivému obratu. „V mezičase se oba kandidáti (Havrlant, Čermáková)
dohodli na vytvoření tandemu pod vedením pana Havrlanta s paní Čermákovou jako
první náměstkyní ředitele, a přivedli tak oba tábory ke kompromisu,“ vysvětlil Vojtěch.
„Věřím, že tato volba stabilizuje nemocnici jak uvnitř, tak i navenek,“ dodal ministr
zdravotnictví.

Jeho rozhodnutí přijali lidé z lékařského i politického prostředí z regionu s obrovskou
úlevou i nadějí, že se situace ve FNO doopravdy konečně zase zklidní. „Tuto volbu
podporuji dlouhodobě už proto, že pan Havrlant skončil v obou předchozích výběrových
řízeních na děleném prvním a druhém místě. Je to ale hlavně zkušený manažer se
znalostmi z oboru přicházející z vnějšího prostředí a současně slušný člověk s potenciálem
stabilizovat situaci uvnitř FNO, a také vztahy mezi nemocnicí a lékařskou fakultou,“ uvedl
primátor Tomáš Macura s tím, že vítá i jmenování Zuzany Čermákové na pozici první
náměstkyně.

Podobně mluvil i hejtman Ivo Vondrák. „Situace kolem FNO je skutečně složitá a já jsem
přesvědčen o tom, že rozhodnutí ministra přispěje k jejímu dlouhodobému zklidnění i
stabilitě,“ zdůraznil hejtman Ivo Vondrák.

Optimismus v zlepšení situace zavládl také na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity
(LF OU). „Rozhodnutí ministra samozřejmě vítáme. Lékař Jiří Havrlant je uznávaný
manažer a jeho osobu vnímáme jako záruku zlepšení vztahů s lékařskou fakultou, k jejichž
narušení došlo v důsledku manažerského selhání předchozího ředitele Evžena Machytky,“
uvedl děkan (LF OU) Arnošt Martínek. „Vítáme i to, že FNO bude mít po mnoha měsících
ředitele s plnohodnotným mandátem i s ohledem na fakt, že ve spolupráci teď musíme co
nejdříve vyřešit mnoho úkolů a výzev, které budou mít pozitivní dopad na naše studenty i
chod fakulty. Věřím, že díky novému řediteli se nám opět podaří nastavit úzkou, a hlavně
úspěšnou vzájemnou spolupráci mezi oběma institucemi,“ dodal Martínek.
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