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OTEVŘENÝ DOPIS PRO VEDENÍ MĚSTA KARLOVY VARY VE VĚCI PŘIPRAVOVANÉHO ODVOLÁNÍ 
ŘEDITELE KSO KARLOVY VARY PETRA POLÍVKY

Vážení radní, 

s veškerou úctou vůči Radě města a s respektem vůči Vašim kompetencím, které Vás opravňují k tomu
i bezdůvodně odvolávat ředitele příspěvkových organizací, bychom Vás rádi požádali o Vaše vyjádření
a případnou změnu stanoviska ve věci plánovaného odvolání našeho ředitele, Mgr. Petra Polívky. 

Vzhledem k tlaku na snižování rozpočtu KSO Karlovy Vary, který je na našeho ředitele vyvíjen vedením
města již více než rok, lze z Vašeho plánovaného rozhodnutí jednoznačně usuzovat, že dalším krokem
bude snižování rozpočtu, z toho vyplývající snižování stavu zaměstnanců a následná ztráta parametru
symfonického orchestru. Z minulých let velmi dobře víme (a mnozí z nás byli u toho), že odvolávání
ředitelů KSO bylo nikoli zájmem o zlepšení jeho podmínek, ale naopak snahou orchestr zmenšovat či
dokonce rušit.

Jsme hluboce znepokojeni faktem, že návrh na odvolání ředitele KSO přichází v době celostátní, resp.
celosvětové pandemické krize. Vzhledem k tomuto načasování nelze předpokládat, že tímto krokem
chcete jakkoli zlepšit situaci v našem orchestru, ale jedná se o účelové rozhodnutí z důvodu úspory
finančních  prostředků.  Pan  ředitel  Petr  Polívka  po  dobu  svého  působení  podle  našeho  názoru
nezpůsobil  žádná  závažná  pochybení,  rozhodně  nijak  nepoškodil  organizaci  ve  smyslu  jejího
fungování.  Za jeho  působení  se  orchestr  povedlo  zásadně  personálně  stabilizovat  a  rozvíjet.  I
v současné krizi hledá možnosti, jak alespoň v omezené míře naši činnost provozovat, včetně kroku,
kdy plánovanou práci na tyto dva týdny zodpovědně zrušil s ohledem na nepříznivý vývoj pandemické
situace v Karlovarském kraji. 



Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás tímto zdvořile  žádáme o stanovisko k následujícím
otázkám:

1) Z jakého důvodu uvažujete o odvolání ředitele KSO Mgr. Petra Polívky?
2)  Vyzýváme vedení města Karlovy Vary, aby otevřeně deklarovalo, že připravované výběrové řízení

nebude vypsáno s cílem snížení rozpočtu KSO a počtu jeho orchestrálních hráčů.
3) V případě, že se i přesto rozhodnete takto rychle odvolat ředitele KSO, můžete oznámit, kdo bude

pověřen řízením do jmenování nového ředitele? 
4) V jakém časovém horizontu a s jakým zadáním plánujete vypsání nového výběrového řízení?

Standardně připravenému a s dostatečným předstihem vypsanému výběrovému řízení se nebráníme.
Rádi bychom Vás však požádali, aby tento nevratný krok nebyl činěn v období hluboké pandemické
krize bez zvážení  všech rizik, které by jistě destabilizovaly KSO v současné nepříznivé společenské
a finanční situaci.  
 

Děkujeme za Váš čas věnovaný našemu dopisu a žádáme Vás o odpověď s jasnou deklarací Vašeho
postoje. 

Za Velkou uměleckou radu Karlovarského symfonického orchestru: 
Jakub Sedláček a Martin Ondráček (koncertní mistři), Lenka Šimandlová, Miljo Milev, Jan Jirmásek,
Michaela Petrová, Martin Petr, Lukáš Böhm, Marek Rothbauer, Aleš Janoušek, Miroslav Smrčka,
František Vincúr, Jiří Černý 

Za vedení odborové organizace Karlovarského symfonického orchestru: 
Jakub Sedláček, Martin Ondráček, Miljo Milev, Robert Hacker, Jakub Skramlík 
Vlasta Vodičková (manažerka orchestru)

Za Unii orchestrálních hudebníků ČR, profesní a odborový svaz
Jiří Dokoupil (prezident)

Za Asociaci symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, zaměstnavatelský svaz
a za Českou hudební radu
Roman Dietz (prezident)


