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Příloha č. 1: Řekli o České filharmonii

„Rozdíl mezi Berlínskou a Českou filharmonií je tento: Berlínští jsou kosmopolitní. 

To nejsou jen Němci. Česká filharmonie až donedávna měla za členy jen Čechy, což je 

speciální věc. Teď je v ní už i pár cizinců – zdá se mi, že je lepší držet jednu národnost. Hráči 

v ČF mají skvělá dřeva, ale i horny. Housle mají speciální barvu, kterou obdivuji.“ Řekl Sir 

Charles Mackerras ve svém posledním velkém rozhovoru pro česká média s hudebním 

publicistou Petrem Veberem v únoru 2010 pro časopis Harmonie 2010/091 . 

„Za posledních dvacet let se z České filharmonie – z různých důvodů – ztratily 

především dvě hodnoty, které její existenci dlouhodobě opodstatňovaly: kvalita a veřejná 

služba“ (Kadlec, 2010)2.

Koncertní mistr Miroslav Vilímec v rozhovoru s M. Pokorou v časopise Hudební 

rozhledy o proměně ČF v posledních dvaceti letech řekl: „Nejvíce vadilo časté měnění 

šéfdirigentů, z toho důvodu pak změny způsobu zkoušení, repertoáru, 

interpretace…Podmínkou úspěšnosti jakéhokoliv šéfdirigenta je, aby byl obklopen takovým 

klimatem, které je oproštěno od zbytečné nervozity a napětí, a to už u orchestru dávno 

nepamatuji“(Pokora, 2010)3.

„Pokud dnes ještě někdo mluví o světovosti České filharmonie, jsou to, obávám se, jen 

samotní hudebníci. Někteří z nostalgie či ze setrvačnosti, jiní z nedostatku (sebe)kritičnosti. 

Myslím, že náprava bude trvat dlouho, věřím však, že má smysl se o ni pokusit. Bez tvrdé 

práce a péče o kvalitu to ovšem nepůjde.“ (Kadlec, 2010)4.

Bývalý člen orchestru ČF, violista Karel Špelina, v pořadu Reportéři ČT (ze dne 17.5), 

který se zabýval protestem Filharmoniků proti rozhodnutí ministra kultury odvolat Vladimíra 

Darjanina, a to formou neodehraného koncertu, prohlásil: „Kredit toho tělesa, si myslím, že 

velice pokles tím nešťastným rozhodnutím. Česká filharmonie už ztrácí noblesu dvacet let. 

Bohužel. Ne hráčskou, společenskou.“5.

Petr Janeček ve své reportáži na ČT 24ve své reportáži o ztrátě iluzí hudebníků říká: 

„Orchestry fungují jako příspěvkové organizace a mají poměrně stabilní přísun peněz 

z rozpočtů zřizovatelů, často měst a krajů. Platy se počítají podle tabulek. Řada z nich ale 

                                                
1 (http://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Alan-Charles-Maclaurin-Mackerras~04~prosinec~2010/
30.1.2011)
2(http://hn.ihned.cz/c1-44445230-petr-kadlec-k-cemu-je-cesku-dobra-filharmonie 30.1.2011) 
3(http://www.hudebnirozhledy.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=100&id_clanku=1156  30.1.2011)
4(http://hn.ihned.cz/c1-44689910-jak-merit-ceskou-filharmonii 30.1.2011)
5(http://www.ct24.cz/o-cem-se-mluvi/reporteri-ct/90286-reporteri-ct-riedlbauch-a-darjanin-se-perou-
filharmonici-placou/ 30.1.2011)



nuceně či dobrovolně přešla na obecně prospěšné společnosti, které žijí z příležitostných 

grantů a dotací“. Své tvrzení dokresluje prohlášením Ivana Pazoura, člena ČF: „Dá se říct, že 

platy hudebníků zejména v regionálních orchestrech jsou spíše podprůměrné. Náš nejlepší 

orchestr v Praze (Česká filharmonie) je zhruba někde pod úrovní pražského průměru“6.

Na otázku: „V čem vidí hlavní nedostatky financování české kultury?“ Jiří Bělohlávek 

Monice Ryšavé odpověděl: „Myslím, že z hlediska finančního zabezpečení našich hudebních 

těles je před námi ještě dlouhá cesta. Není to jenom otázka sociální úrovně vlastních členů 

orchestrů, problematickou zůstává i možnost zařazení se do kontextu evropské hudební scény 

– zatím na skutečně živý kontakt s nejlepšími zahraničními sólisty a dirigenty nemohou tělesa 

dosáhnout. Ovšem jak je možno tento ožehavý problém vyřešit, na to, bohužel, recept nemám. 

Snad jedině spolupráce osvíceného vedení státu s dobře stimulovanými mecenáši by mohla 

přinést řešení, ale to zní hodně utopisticky… Především by muselo nastat jasno ve vědomí, že 

velkorysá podpora kulturní scény není ani luxusem ani nadhodnotou, nýbrž je předpokladem a 

nutností pro plnohodnotný život a duševní zdraví vyspělé společnosti, a tudíž i skvělou 

investicí, která se zpětnou vazbou opět zúročí ve výsledcích hospodářských“ (Ryšavá, 2010)7.

Po zveřejnění informace o dohodě mezi novým vedením ČF a Jiřím Bělohlávkem o 

postu šéfdirigenta, jehož by se měl zhostit v roce 2012, předseda Unie orchestrálních 

hudebníků a violista ČF Ivan Pazour prohlásil: „Podmínky mezi ním a orchestrem se budou 

ladit, abychom si ujasnili, co od sebe můžeme očekávat. Bez vzájemného souladu by to 

nefungovalo“ ( Mrázová, 2010 )8.

Bývalý člen ČF, hobojista Jiří Mihule v rozhovoru s muzikologem Petrem Kadlecem 

prohlásil: „Když se podíváte do jejich diáře, mají tak nabitý program, že se jim prolínají dvě 

nebo dokonce tři zkoušky najednou. Nemají čas. Na to se ovšem dá říct: to je otázka priorit. 

Jsem-li někde zaměstnán, úvazkem a hlavně srdcem, musím tomu dávat přednost před vším 

ostatním. Věrnost mateřskému zázemí, mateřskému orchestru by měla obsahovat určitou míru 

obětavosti jako důkaz toho, že tu instituci miluju. To je otázka etická…“ (Kadlec, 2004).

Hudební publicista Jindřich Bálek v pořadu Reportéři ČT (ze dne 17.5.2010) uvedl: „ČF je 

tradičně náš orchestr číslo jedna a měli bychom se snažit, aby hrál co nejdéle. Je to záležitost i 

určitého politického rozhodnutí, obecných kulturních priorit…V málokteré oblasti dala česká 

                                                
6(http://www.ct24.cz/ekonomika/87875-tezky-je-zivot-hudebniku-v-cechach/  30.1.2011)
7 (http://www.hudebnirozhledy.cz/www/index.php?page=clanek&id_clanku=1465 30.1.2011)
8 (http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=22892 30.1.2011)



kultura světu tolik, kolik v oblasti hudby. A bylo by dobré, abychom měli orchestr, který tento 

odkaz dokáže na špičkové úrovni reprezentovat.“9.

                                                
9 (http://www.ct24.cz/o-cem-se-mluvi/reporteri-ct/90286-reporteri-ct-riedlbauch-a-darjanin-se-perou-
filharmonici-placou/ 30.1.2011)



Příloha č.2: Přepisy expertních rozhovorů

Interview MD s ministrem kultury ČR Prof. Václavem Riedlbauchem ze dne 14.1.2010

MD: Pane ministře, řekněte mi, prosím, co pro kulturní instituce shledáváte pozitivního na právní formě zvané „příspěvková organizace“, a 
co, na straně druhé, podle vašeho názoru, jejich činnost nejvíce omezuje?

VR: Kdybych na vaši otázku měl odpovědět úplně přesně, musel bych být děd Vševěd, takže to tak úplně nepůjde. Podle mojí zkušenosti má 
příspěvková organizace, přes veškeré svoje limity, stabilní základ, jímž je dlouhodobé financování, garantované zřizovatelem, který má vůči 
ní své povinnosti. To znamená, že zřídím-li, v našem případě kulturní instituci typu orchestru nebo divadla, či v jiném případě třeba
nemocnici, mám zodpovědnost nejenom za to, že ji zřídím, ale i za trvalou podporu poskytování služby, k jejímuž účelu byla zřízena. 
Vždycky tam jde o poskytování nějaké služby a ty zmíněné limity spočívají v tom, že veřejné rozpočty, jejichž pomocí se vybrané daně 
přerozděluji, jsou velice omezené, a my jsme závislí na schopnosti či neschopnosti státu tyto prostředky vracet zpět do terénu. V dobách 
hojnosti a štědrosti se mohou vládní úředníci a poslanci poštěkat a ten koláč si přerozdělit tak, že jeden na tom bude docela dobře, zatímco 
druhý bude přiškrcen, ale těch peněz bude vždycky málo. Ten limit spočívá v tom, že ačkoliv ten koláč je víceméně stejný, podle toho, jak 
moc se zadlužíme, vždycky záleží na tom dělení. Stát se ale samozřejmě taky snaží  někde ušetřit, a proto jsou ty příděly spíš dušené, než že 
by rostly, takže v tom vidím tu nevýhodu příspěvkovky, jejíž příjmy jsou odvislé od těch rozpočtů. V tom vidím problém, protože jakkoliv je 
vidina vícezdrojového financování jako teoretický model hezká, v případě těchto tzv. státních neziskovek je limitována tím, že nemáte další 
možnost. Ty instituce, co sídlí v Praze, na pražské peníze, až na naprosté výjimky, vůbec nedosáhnou. Tou výjimkou mám na mysli např. 
nějaký společný projekt, jako je spolupořádání výstavy, koncertu, anebo festivalu, ale to je tak všechno. A soukromé zdroje preferují raději 
projekty bez státní účasti, zatímco příspěvková organizace, zejména se státní účastí, hledá partnera v soukromé sféře jen velmi obtížně. 
Daleko raději  totiž dávají obecně prospěšným společnostem nebo jiným neziskovkám, kde je ta jejich podpora jakoby víc vidět na 
veřejnosti, a kromě toho, že si na tom dělají PR, mohou si navíc určité procento odepsat z daní. Málokdo z těch privátních subjektů chce být 
mecenášem, to znamená dávat to skutečně ze svého zisku. To není legrace. Takže většinou se to odbývá všelijakým tím bartrováním, nebo si 
tím zaplatí reklamu, z čehož se zase platí daně, nebo o to méně ta instituce dostane, čili to financování u těch příspěvkovek je evidentní. Na 
druhou stranu si ale myslím, že vždycky je to něco za něco. Za tu stabilitu se holt také platí, jako v případě České filharmonie. Zatímco ten 
orchestr kdysi polovinu své existence balancoval mezi životem a smrtí, a ze sezony na sezonu nevěděl, zda bude moct dál existovat, od roku 
pětačtyřicet tuto jistotu dostal. Byly doby tučné, kdy bylo 100% rozpočtu kryto po dlouhou dobu, od devadesátých let tomu tak není a 
Filharmonie začala být skutečně odvislá od toho, jaký podíl svých výnosů v roce je schopna přihrát zpátky, protože ten příspěvek státu je 
více méně stabilní. Já tam byl téměř osm a půl roku a mohu říct, že jsem se poctivě snažil, aby se to zvedlo. Co šlo nahoru, byly mandatorní 
výdaje ve mzdách, tam se to zvedalo, ale cokoli dalšího jsme potřebovali, to byla vždycky bitva o každou korunu navíc. Plus mínus mezi 40 
a 45% dělal příspěvek státu a zbytek si ta Filharmonie musela najít. Takže tady je samo o sobě vidět, že ta příspěvkovka má garanci 
příspěvku státu, ale není to 100%, musí se prostě stejně starat, a v tom vidím ten problém. Kdyby ta příspěvkovka měla stoprocentní krytí, 
bude za vodou, ale ta situace prostě taková není, takže ona je to dneska už jenom „v uvozovkách“ příspěvková organizace. Taky proto se jí 
říká „příspěvková“ a ne „rozpočtová“, která je krytá stoprocentně. Ty nevýhody, jak já říkám, jsou v tom svázání rukou tomu statutárovi, 
který nemůže tak zcela volně ty peníze z té ulice sbírat a v tom vidím ten hlavní problém.
MD: V rozhovoru s panem Bálkem (Harmonie 1/10) jste říkal, že OPS jsou vhodnou právní formou jen pro instituce určitého rozměru. Kde 
je, podle vás, ta hranice, kde už vhodná není, nebo proč už se nehodí třeba pro Národní divadlo, Státní operu či Českou filharmonii?

VR: Já myslím, že se to nedá počítat na lidi,jakože tady je nějaký limit – do 60 to prostě jde a od 70 už to nejde, to asi není správné. Ale já 
bych to bral z několika hledisek, jelikož těch komponentů by tam asi bylo víc. Samozřejmě asi počet zaměstnanců, ale i celkový rozpočet té 
instituce a současně i zakotvení té organizace. Je-li to například v místě, které je, dejme tomu, menší co do počtu obyvatel, a kde i ty zdroje 
budou menší, než jsou řekněme u bohatších měst. Tam ta OPSka může mít větší smysl, protože v těch menších lokalitách se těch menších 
zdrojů najde víc, než u těch větších institucí. Ale v Praze může o transformaci snáze uvažovat nějaká menší divadelní scéna, která bude mít 
nějakých 30 stabilních zaměstnanců a minimální prostory pro svojí činnost – a přitom odvádí perfektní práci, netvrdím, že by to bylo na úkor 
kvality –  než třeba Národní divadlo, které zaměstnává stovky lidí, možná se to blíží k tisíci. Takovéto dvě instituce jsou neporovnatelné. 
Dalším úskalím je zázemí, takže když to shrnu, jsou ty organizace nesrovnatelné jak počtem zaměstnanců,  tak množstvím majetku, který 
spravují, ale i místem, ve kterém působí. Moje vlastní zkušenost je, že transformace orchestrů proběhla na různých místech různě úspěšně. 
Dám vám tři příklady: Hradec Králové – filharmonie, kde léta dobře funguje spolupráce mezi městem a krajem, a ta OPSka tam funguje, 
protože oba zmíněné subjekty jsou zakladateli té OPSky a oba k ní cítí povinnost. Původní obava byla, aby to třeba po třech letech 
neskončilo, ale je tam určitý dlouhodobý závazek, není to příspěvek, ale dlouhodobý závazek k financování. Kolik nakonec dostanou je věcí 
dohody, ale oba ty subjekty veřejné správy cítí závazek, i když nejsou povinováni dávat tam stabilní peníze. Mé zkušenosti jsou takové, že 
jim jdou na ruku a pomáhají ve všem všudy. Zlínská filharmonie sice měla trochu obavy, pak se ale transformovala, a podle zpráv, které jsem 
měl, naposledy asi před půldruhým rokem, se zdá, že to tam funguje podobně jako v tom Hradci. Ale třeba OPSka, na kterou se 
transformoval orchestr v Mariánských Lázních, to je prostě živoření mezi nebem a zemí! To je přesně příklad malého města, které žije 
z lázní, ale ty lázně se na financování orchestru nepodílejí a to město na to nemá. Kraj tam sice dává, jak může, ale nemůže mnoho. Tak to 
máte tři příklady, a to přitom ten mariánský orchestr je nejmenší z nich a má největší problémy. Takže není na to nějaká daná míra. Karlovy 
Vary mají orchestr, takže jsou tam 2 orchestry v jednom kraji, a navíc tam přestala jezdit taková ta klientela, která jezdila na kulturu. Navíc 
tam ani ti zastupitelé nedělají to co dělávali před tím. 

MD: Nemyslíte, že transformace ČF by do jisté míry mohla pomoct vyřešit vleklé personální problémy v orchestru, řekněme již jen proto, že 
by byla zrušena jako příspěvková organizace a mohla by začít s novým statutem, na základě nových výběrových řízení, tak říkajíc na zelené 
louce?

VR: Myslíte orchestr, tedy jako hráči? To je třeba říct nahlas, že největší problémy jsou s hráči!

MD: Ano, samozřejmě jde především o orchestr. Ale myslím to, že transformace by umožnila rozpustit tu organizaci jako takovou a založit 
novou.

VR: No tak ona by se dala taky jen reorganizovat.

MD: No to jistě, ale předpokládejme, že by se to řešilo tou sice radikálnější, ale řekněme čistší cestou.



VR: No, ono těch možností je několik. Já jsem se tou myšlenkou zabýval v okamžiku, kdy ministr, můj předchůdce, vyhlásil výběrové řízení 
na ředitele. Tenkrát jsem si sám položil otázku, pokud bych do toho šel znova, nemělo by smysl opakovat stejný model, a naopak by bylo 
nutné přemýšlet o modelu novém. Vycházel jsem při tom z dřívějších úvah, podložených otázkami, které jsem si kladl již dávno předtím, ale 
nemám je, bohužel, v písemné podobě, jen v hlavě, takže je z té hlavy budu přímo tady a teď soukat. Ten největší problém je, jak já to cítím, 
ve frustraci hráčů, nikoliv tedy ve správním aparátu, nebo jak to nazveme. To je jen určitá struktura, která se může pozměnit dohodou o 
odměňování v organizačním řádu a máte to v tu ránu jinak. Konec konců, můj drahý nástupce to udělal, aniž měl ten organizační řád hotový. 
Takže vidíte, že to jde i takhle,  i když se to zřizovateli nelíbí. Ale vraťme se zpátky k orchestru a ten moment k přemýšlení o novém způsobu 
vezmeme z několika aspektů. První je víceméně psychologický. Česká filharmonie z toho výsadního postavení spadla prostě někam jinam, 
čili je to otázka psychologická, to je první moment. Ten orchestr měl veškeré výsady, byl v podstatě exportní, takže při státních záležitostech 
to byl on, kdo byl delegován ven. Najednou tu vyvstala obrovská konkurence orchestrů domácích i zahraničních. Čili to je první moment. 
Druhý je pak postavení orchestru v očích veřejnosti. V obou se však stále pohybujeme v té psychologické rovině, která je ale nesmírně 
důležitá, protože navzdory nedostatku peněz, potlesk a uznání jsou povzbuzujícími faktory, a to tam dneska chybí. Dnešní doba je dobou 
celebrit a filharmonie tou celebritou teď momentálně není. Můžou to vyčítat jednomu řediteli po druhém, že se nestará o tu cestu zpět na 
výsluní, ale v tom to taky není. Druhým aspektem, tím důležitějším, je potom to totální finanční podcenění té práce. Obecně umělecky je to 
všude stejné, když vezmete zpěváky v divadle, sboristy, a vůbec vezměte si českého umělce v porovnání se zahraničním, víte sama dobře o 
čem mluvím. Ale i když jsme dělali opatření a povedlo se aspoň tu Českou filharmonii vypíchnout jako orchestr v tom zaměstnaneckém 
katalogu (katalog funkcí se tomu říká), tak se to tam sice dostalo, ale pořád chybí zdroje, abychom tam ty peníze mohli dostat. Čili zřizovatel 
poskytuje pouze tarif, ale to co by tam bylo možné posílit, to znamená až 100% na tarifu, to tam prostě není. To jsme vždycky flikovali a 
flikovat se to bude, protože zatím tam víc peněz není. Takže já si myslím, že v tomto smyslu tím neřešeným je ta stránka finančního 
ohodnocení těch lidí. Když tam prostě není to psychologicko-morální zázemí, tak tam musí být aspoň to finanční, ale to tam prostě také není. 
Proto jsem si kladl otázku (pominu-li tu psychologii a morálku), jak na to jít z hlediska těch financí, a tam těch věcí je několik. To, co 
orchestr samozřejmě nerad slyší je, že každý soukromý podnikatel by se v první řadě podíval na řekněme „vytížení“ těch hráčů, tedy zda za 
to, co mu dává, dostává v té jeho práci odpovídající výkon. V tom orchestru je určitý nadstav a já jsem spočítal, že kdyby se ten počet snížil o 
10-12 lidí při zachování objemu mzdových prostředků, tak by se těm zbývajícím jejich platy automaticky zvedly o tu uspořenou část z toho 
koláče. Já bych býval do toho šel ještě odvážněji, to znamená, že bych diferencoval statut toho člověka. Víte, že hráči jsou obecně řazeni do 
12.tarifní třídy, ale máme tam tzv. „třináctky“ u sólistů, takže ty špičkové hráče jsme přeřadili do kategorie sólistů. Čili je tam jednak člen 
ČF, a pak je tam sólista a koncertní mistr ČF. To jsme teda udělali a já si dokážu představit, že třeba tito sólisté by nebyli zaměstnanci ČF, 
ale pracovali by na umělecké smlouvy, koneckonců jako je to v těch OPSkách, například PKF to tak má, a na základě toho by mu ta smlouva 
na dva, tři roky poskytovala garanci, že podle toho kolik odehraje, tolik dostane peněz. Byl by tam nějaký určitý základ a pak podle toho 
kolik odehraješ, tolik dostaneš, což by bylo jednak motivující, ale i účinnější z hlediska toho efektu. On by tam nebyl přivázaný za nohu, 
takže by třeba řekl „já tady teď tři měsíce nejsem“, ale musel by se dohodnout, abych já za něj nehledal jiného hráče. Bylo by to možná horší 
na řízení, ale z hlediska ocenění špičkových hráčů bychom se dostali do jiných kategorií. Já jsem měl propočítáno, že ten koncertní mistr by 
se mohl hýbat někde mezi 60-70 tisíci, což už je z hlediska České republiky slušný příjem. Nesrovnávám to samozřejmě s Evropou. Ještě 
takhle, oni by samozřejmě neměli všichni stejně, to nejde. Určitý problém, který by se musel dotáhnout, zůstal v tom, že by se musela najít 
cesta, jak i těm tutti hráčům zvýšit příjmy, protože to oni jsou ti dělníci orchestru, kteří de facto odpracují nejvíc z hlediska hodin a všeho, to 
je pravda. Takže i tento systém by se ještě musel dopracovat, ale jak říkám, k řešení by to bylo. V tu ránu se dostáváte k tomu, že by tam 
nemusely být zabetonovány definitivy smlouvy, to znamená, že hráč udělá konkurz, po roce se mu podepíše definitiva a pak už na to nemáte 
vlastně žádný vliv. Tady by se to velmi rozvolnilo. Proto mluvím o tom, že by se nemuselo stavět na zelené louce, a stačila by reorganizace, 
při které by se třeba stanovilo, že hráči nemají smlouvu na dobu neurčitou, ale limitovanou. Koneckonců vysoké školy takhle fungovaly celá 
devadesátá léta, kdy jsme měli smlouvu na 3 až 5 let, a která byla podle zákona prodlužována, což zákon umožňoval. Já vím, že zákoník 
práce je vyšší norma, a že to dneska už nejde takhle dělat, ale ta šance tady byla. Čili já si myslím, že kdyby byla nějaká dohoda v rámci 
kolektivní smlouvy o tom , že ta smlouva je periodizována, tak by to zase byla nějaká cesta dopředu. Ale to by musela být i nějaká vůle 
zevnitř. Víte sama, jak se muzikanti rádi „zabetonují“ a v tom zákopu pak nechtějí uhnout ani o centimetr, a proto by bylo třeba nějaké 
pomoci z úřadu, teda od zřizovatele. Legislativu nezměníme, to vím, ale šlo by to i tímto způsobem, neboli bavíme-li se o změnách, šly by 
udělat.

MD: A co na to zřizovatel ?

VR: Šel by do toho pokud by věděl, co se tím sleduje a jaký to bude mít efekt. Nemá cenu dělat reorganizaci, aby potom bylo hůř, to nejde a 
já bych si to netroufl podepsat. Ale pořád mluvíme o problému České filharmonie, nikoliv obecně.

MD: Ještě bych se vás, pane ministře, ráda zeptala jinak. Když si vzpomenete na své dlouholeté působení v České filharmonii, v čem jste 
nejvíce bojoval s ministerstvem a byl tam nějaký problém třeba v komunikaci?

VR: Viděno obráceně, tady od toho stolu dneska, řekněme si, k čemu to ministerstvo vlastně je. Vedle starosti o veřejné prostředí, což jsou 
zákony a jejich dodržování, má funkci jakési převodní páky, která slouží k tomu dostat z toho veřejného rozpočtu do těch jednotlivých 
organizací ty peníze. Ale kromě nějakých těch metodických porad, když jde o něco zásadního, a kromě správy majetku, kde vám občas třeba 
padá střecha na hlavu a musíte pak zajistit, aby se opravila, tak ten zřizovatel do činnosti té organizace více méně nezasahuje, pokud tam 
není problém. Teda vyjma kontrol, protože, a to je správné, se ty věci musí dávat pod kontrolu, jelikož není možné, aby ve vedení té 
organizace stál nějaký gubernátor, který si tam bude dělat do chce, jakože mu do toho nemá co kdo mluvit. To není pravda. Ale do té 
obsahové stránky mně ministerstvo nezasahovalo nikdy a to je dobře. Já jsem nastupoval v době, kdy Pavel Dostál rozhodoval o tom, že on, 
jako ministr, už nebude jmenovat jednotlivé šéfy v Národním divadle. To bylo jeho rozhodnutí a správné. Některá města toto praktikují 
dodneška, třeba Brno. Tam opravdu konkurzy dělá zřizovatel, který rozhoduje, kdo bude šéfem opery. To je podle mě už přežitek, tak to 
nemá být. Čili Dostál byl ten který toto uvolnil, když říkal: „já tam mám přeci ředitele, ten mi za to zodpovídá, a je jeho věcí, jaké umělecké 
spolupracovníky si vybere“. Já, když jsem se dozvěděl, že Vladimír Ashkenázy chce skončit, a tedy že musím hledat nového šéfdirigenta, a 
po těch malérech, co Filharmonie kolem střídání šéfdirigentů zažívala, požádal jsem Dostála o setkání, abych ho informoval, co hodlám dělat 
kolem výběru nového šéfdirigenta. Byl jsem u něj a on říkal: „já si vás rád vyposlechnu, ale mluvit vám do toho nebudu, protože prostě 
nechci“. A to je správný postoj. Takže jestliže se neustále vedou diskuse kolem toho, jestli tam Inbal má být nebo nemá být, do toho by 
zřizovatel vůbec neměl zasahovat. Pokud tam ovšem pan ředitel nedělá takové chyby, že to vyhlásí půl roku dopředu a tady se pak na 
ministerstvo obracejí různí ředitelé festivalů a já nevím, kdo všechno, ať jako zasáhneme, protože to není správné. To je samozřejmě špatně a 
je to chyba Darjanina, ne zřizovatele. Čili po této stránce tam, jak říkám, opravdu nikdy problém nebyl. V čem problém byl, to byly finance. 
A jsme zpátky u financování, správy majetku a investic do nového. Co jsme jen měli problémů s pořizováním nového mixážního pultu, 
jenom proto, že byla rozšířená teze, že Filharmonie je bohatý podnik, který má tolik fondů, že si může dovolit cokoliv. Ano, když jsem 
nastupoval, tak těch peněz bylo dost jak v rezervním fondu, tak ve fondu rozvoje investičního majetku, to je pravda. Jenže bylo už načase 
investovat. Zhruba za rok jsme dávali 4-5 milionů na obnovu nástrojů, to znamená  nákupy nových, a když k tomu připočítám všechny ty 
opravy, dostaneme se až někam k 7-8mi milionům. To se samozřejmě čerpá z těchto fondů, takže používat tyto zdroje na opravu balustrády 



na střeše asi není nejlepší řešení, že? Největší problémy, které má ta Filharmonie dodneška je nedostatek peněz na provoz, to je to nejhorší. 
Proto říkám, že jen díky tomu, že Filharmonie dostala budovu Rudolfina do správy a má ji tedy možnost pronajímat, má tím, pokud 
nenastane nějaký otřes, garantovaný příjem z pronájmů. Tedy přesněji z krátkodobých pronájmů na akce, protože dlouhodobý pronájem není 
možný, ani dovolený. Když se to pokusíme spočítat, tak celkový rozpočet býval nějakých 170-180 milionů ročně a příjmy z té samotné 
pronájemní činnosti dělají nějakých 25 až 30 milionů. Pokud teda nenastane nějaký otřes, jak jsem to teď viděl z loňska, tak se tam toho dalo 
dosáhnout. To znamená, že ty pronájmy přinesly zhruba 10-15% příjmů a přesto všecko na nějaký velký rozmach nebylo, jelikož ten státní 
příspěvek přišel s určením vedení rozpočtu, to znamená, že je tam napsáno co je na mzdy a co je na činnost, ale chybí tam například zákonné 
pojištění. Takže ve výsledku to kryje akorát mzdy a zákonné pojištění, tedy sociálku a zdravotní, a na provoz zbyly tak dva miliony. A v tom 
byl právě ten problém, že na provoz jsme vlastně peníze nedostávali a museli si na něj vydělat. Čili skutečně jediným problémem byla ta 
investiční činnost, která je poměrně limitovaná, a to ten dům je ještě relativně nový, otvíral se v roce 92, takže je to relativně dobré , ale za 5, 
za 8, za 10 let už to takhle nepůjde – od výtahu počínaje po další investice. To bude nutné, tomu neutečete! 

MD: A to to ještě osvěžily povodně, které v důsledku paradoxně pomohly.

VR: No to ano, při té příležitosti se vyměnilo, co se vyměnit mohlo, to bylo dobré. Ale zase na druhou stranu jsou tam ale některé ty věci, 
které už začínají být havarijní, třeba výtahy, ale i další, například zabezpečení už dneska nevyhovuje, přitom je tam majetku opravdu za 
spoustu peněz. Takže si myslím, že tím problémem je to podfinancování. Jestliže od státu dostáváte těch pouhých 40-45% a ten zbytek si na 
sebe musíte vydělat, je to v porovnání se srovnatelnou institucí jinde v Evropě skutečně nefér.

MD: A jako ministr, když jste jakoby v uvozovkách „přestoupil na tu druhou stranu“, změnil se vám nějakým způsobem pohled na věc, nebo 
jste si třeba uvědomil něco, co jste si jako ředitel neuvědomoval nebo spíš nemohl uvědomovat?

VR: No jak jsem říkal, dneska je to jenom ještě silnější pocit, že ten ministr má toho ředitele a celý ten aparát, který je tam od toho je, což 
znamená, že do vlastního výkonu té práce jim nezasahuje. Pro mě to znamená, že ať do Národního divadla, nebo do Národní galerie se jdu 
podívat a maximálně jim k tomu řeknu vlastní názor, ale nebudu jim do jejich činnosti zasahovat. Já jsem to koneckonců praktikoval i u
Nedomy, kterému jsem do jeho výstavních programů nezasahoval. Ten názor jsem nezměnil, jen bych chtěl mít těch volných prostředků víc, 
protože bych té Filharmonii rád pomohl, jak jsem to i ostatně loni udělal, ale to není systémové řešení, které by zvlášť u té Filharmonie bylo 
potřeba. Takhle kdybych chtěl někomu z těch 32 institucí, které mám pod sebou přidat, musel bych to jinde vzít, ale já nevím kde.

MD: Na závěr bych se vás ráda zeptala, jaká je, podle vás, alternativa té příspěvkovky. Jaký by byl ideální model?

VR: V polovině 90. let se mi na stole objevil věcný záměr, který tuším nebyl paragrafovaný, o převedení některých těchto státních 
příspěvkových organizací na tzv. národní kulturní instituce. Bylo to stopnuto, ne snad proto, že by byl ten věcný záměr špatný, ale proto, že 
byl špatně připraven a zpracován. Skončilo to poté, co začala velká veřejná debata kdo do toho ranku patří a kdo už ne. Začalo to tím, zda 
vedle Národního divadla pražského tam patří i to brněnské, které má rovněž v názvu „Národní“, a jestli tam také patří „Národní Moravsko-
slezské“ z Ostravy. Tyto debaty to totálně zabily, ale i když v tom byl kus pravdy, není to přece jen otázka té historické nálepky nebo toho 
historického názvu. Čili skončilo to bohužel patem. Ve Filharmonii jsme se k tomu dostali nějak snad v roce 2008 na podnět asociace 
orchestrů, kde jsme se začali zajímat, jestli by to nestálo po těch 10 či 15 letech za oživení. Tím to zase začalo a odbor umění a knihoven 
tady na ministerstvu, jak si vzpomínám, poslal nějaký takový první nástřel, kde ale nebylo to hlavní, nebyly tam ty důsledky toho celého. To 
znamená, jak to skutečně bude vypadat z hlediska financí, odpovědnosti, kontrol a podobně. To tam úplně chybělo, takže to byla jenom 
taková asi půlka toho všeho. Bylo to dáno k prvnímu diskutování, takže jsme se snažili shromáždit připomínky z jednotlivých organizací, ale 
tím to, myslím, tenkrát skončilo. Já jsem po tom ještě nepátral, ale musím se na to zeptat paní doktorky Vondrákové, která se kolem toho 
pohybovala, kde to skončilo, či zda to mělo ještě nějaké pokračování. Jen jsme o tom jednou mluvili na poradě vedení tady na ministerstvu a 
já jsem říkal svým legislativcům, že by se to mělo znovu otevřít, ale v běhu to zatím není. Proč to ale říkám, je to určitý model, který by šel 
jinou cestou než OPSky nebo jim podobné formy. Je to svým způsobem obdoba toho, co už fungovat začalo, a to jsou veřejné vědecké 
instituce, tedy tzv. VVI, jak tomu říkají. Jednotlivé akademické ústavy, které spadají pod Akademii věd na tuto formu přešly a mají opět 
garantované financování, ale jiným způsobem. Mají daleko volnější vazby a nejsou tak hierarchicky řízeny. Takže to, jak se domnívám, by 
možná mohl být určitý model i pro kulturu. Stejný institut je i v oblasti školství, i když nevím, jak dalece toho využívají a jak bohaté s tím 
mají zkušenosti. Takže asi by to chtělo posbírat zkušenosti těch, kteří to dneska provozují, zejména ona zmíněná Akademie věd, ale bylo by 
třeba se rovněž zajímat, jaká úskalí to přináší, protože ono to může navenek vypadat báječně, a až když nahlédnete pod povrch zjistíte, co 
tam všechno nefunguje.

MD: Ona taky ta zkušenost v Akademii nebude dlouhá, že?

VR: Dva nebo tři roky, začali s tím, tuším, v roce 7, či spíš 8.

MD: Tak to už by mohli mít srovnatelné výsledky.

VR: No právě, dost možná to bylo už v roce 6, protože si uvědomuji, že jsem v té době byl ve Filharmonii tak 5-6 let, takže tam určitě už 
mají nějaké zkušenosti. Já jsem ve správní radě etnologického ústavu, který je jedním z těch ústavů Akademie a vidím, že tam skutečně teď 
mohou dělat ledacos, co předtím nemohli. Ale my se toho dotkneme jenom z hlediska hospodaření, takže do těch střev člověk nevidí. Určitě 
by proto stálo za to začít porovnávat, a třeba se i poučit z toho, co tam není úplně dobře. Já bych byl osobně rád, kdyby se v této oblasti něco 
udělalo. To by mohla být možná cesta, a trochu by to i nahrávalo na změnu všech těchto organizací. Možná se to nebude moct uplatnit na 
všechny kulturní instituce. Třeba to nebude fungovat na živé umění, ale jenom na Národní knihovnu, to chce zjistit. Ona ta vědecká sféra 
pracuje v určitém režimu a živé umění zase v jiném, takže možná nejsou v ničem srovnatelné, ale třeba u takové knihovny či galerie si 
dovedu představit, že by to třeba  fungovat mohlo, protože ta povaha práce je v něčem podobná. Čas tedy ukáže, jestli s tím půjde něco 
udělat, ale momentálně na to žádný recept tady u nás připravený není.

MD: Pane ministře, děkuji vám za váš čas i vyčerpávající odpovědi na mé otázky. 

Interview s šéfdirigentem BBC Symphony a zakladatelem PKF o.p.s. Prof. Jiřím Bělohlávkem ze dne 10.3.2010

MD: Pane profesore, ráda bych se Vás zeptala, jak dnes zpětně hodnotíte své rozhodnutí založit Pražskou komorní filharmonii o.p.s. 
Zajímalo by mne, zdali jste tenkrát věděl, do čeho se pouštíte a zda samotná realizace onoho projektu byla snazší či obtížnější, než jste 



původně očekával? Vy jste začínali v roce 1994 jako součást Armádního uměleckého souboru, ale v roce 1996 jste jako jedni z prvních 
přijali novou právní formu zvanou Obecně prospěšná společnost, že?

JB: Ano, tak to skutečně bylo, ale nutno předznamenat, že přijetí této organizační formy pro nás bylo jedinou volbou, protože jsme v té době 
neměli jinou možnost a nová legislativní úprava přišla, tak říkajíc, jako dar z nebes, jelikož se objevila právě ve chvíli, kdy jsme se ocitli 
doslova na dlažbě. Myslím, že to fungovalo velice dobře, i když jsme se s tím učili zacházet za pochodu, tedy přesněji řečeno management, 
mě se to příliš netýkalo, jelikož jsem spravoval tu uměleckou část provozu a života orchestru. Pravdou ale je, že větším problémem, než 
organizační struktura, bylo financování. Naše představa, kterou jsme proklamovali,  bylo trojzdrojové financování, tedy jednak podpůrná 
suma z veřejných zdrojů, jednak sponzorské příspěvky a pak, samozřejmě, vlastní činnost. Avšak nutno přiznat, že léta prověřila nesprávnost 
našich představ o hlavním zdroji, za který jsme považovali sponzoring. Pochopitelně, že orchestr má dodnes sponzory, kteří jsou důležití, ale 
takovou tou „kotvou“, či „jistotou“ nakonec opět zůstaly zdroje veřejné, což jsme neočekávali. Neméně důležitou složkou byly vlastní 
příjmy, protože jsme mívali 65% soběstačnost tvořenou vlastní činností orchestru, což bylo až neuvěřitelné. Nejsem si jist, jestli to platí 
dodnes, ale dosahovali jsme skutečně takovýchto čísel. Pochopitelně to vždycky znamenalo zvýšené úsilí toho ansámblu, protože ten režim 
nikdy nebyl snadný a já se domnívám, že ten orchestr je neustále pod velkým pracovním presem právě z nutnosti vydělávat. To je ovšem 
v příkrém rozporu s idejemi, s nimiž jsme jej zakládali, jelikož tou ideou bylo mít až luxusní dostatek času na přípravu každého vystoupení. 
Musím říct, že se to docela dlouho dařilo, alespoň po tu dobu, kdy jsme patřili pod Ministerstvo obrany. To jsme skutečně měli na jeden 
koncert třeba čtrnáct dní piplavé práce, a právě to byla ta pracovní investice, která se potom ohromně zúročila.

MD: Takže ta kotva, či jistota, která se pak rozplynula, to byl ten zřizovatel?

JB: Ano ten původní zřizovatel, který byl zodpovědný za plné financování, ze kterého nebylo najednou nic, protože z podepsané smlouvy se 
stal ze dne na den cár papíru.

MD: Takže to vlastně dopadlo v duchu té původní myšlenky OPSek, které měly nahradit příspěvkové organizace. To se sice tak úplně 
nepovedlo, ale aspoň, že ten veřejný sektor disponuje programy, které vám umožňují ucházet se o dotace a granty, které jsou dnes pro vás 
základem.

JB: Ano, to je důležitý základ.

MD: Řekněte mi, pane profesore, jak se za těch 14 let od vzniku PKF o.p.s. změnila situace v české společnosti zda je to ku prospěchu 
kultuře vůbec  a kultuře v neziskovém sektoru zvlášť? Neboli je ta dnešní situace pro vás snazší či obtížnější?

JB: Jsem trošku na rozpacích, jak vám mám na toto odpovědět, protože už 4 roky nejsem přímo u toho, ale jsem pouze čestným dirigentem. 
Nejprve za mne nastoupil Kaspar Zehnder a teď už druhou sezonu je šéfdirigentem Jakub  Hrůša. Takže nevím, jestli jsem ten pravý, kdo to 
může srovnávat, ale jako stále blízký pozorovatel vím, že tam stále ten boj o zrno, nebo o přežití a zajištění základních finančních zdrojů 
trvá. Teď snad ale získali nějaký ten čtyřletý grant, což je sice báječná věc, ale v zásadě je ta situace pořád podobná. Myslím si, že je to 
snazší z toho profesního hlediska, jelikož je ten ansámbl už jaksi usazený v povědomí veřejnosti, takže se s ním počítá. Je to prostě stálice 
s báječnou návštěvností a ty vyprodané koncerty jsou tou jistotou či pilířem, o který se mohou opřít, i když celkově ta hospodářská situace 
není nijak růžová. 

MD: Ano, já jsem právě měla na mysli ten pozitivní posun směrem k dlouhodobým grantům, poskytovaným z veřejných rozpočtů, na straně 
jedné, a možný úbytek sponzorů v důsledku krize na straně druhé.

JB: Ano, tak to pravděpodobně je. Víte, zajímavý ale byl ten průběh. Když jsme v roce 94 začínali, tak jsme v té době nastavili určité 
finanční požadavky, takže v těch prvních třech letech byli hráči PKF lépe finančně hodnoceni, než hráči České filharmonie. Dnes už je to 
opět obráceně a ten rozdíl je značný. Tento moment je, myslím, dost citelným problémem, protože ti lidé prošli určitým vývojem – tenkrát 
dvacátníci, či ranní třicátníci, jsou dnes otcové od rodin, kteří zkrátka ty finance potřebují, takže ten ekonomický tlak je skutečně silný.

MD: A pokud vím, oni nejsou zaměstnanci, ale pracují na smlouvy. 

JB: Ano, oni mají smlouvy na rok.

MD: A nemyslíte, že to je v důsledku pozitivní, myslím z hlediska pracovního nasazení a snahy udržet si nejenom to místo, ale i určitou 
úroveň kvality?

JB: Ano to je určitě pozitivní! Samozřejmě, že ten ekonomický tlak může mít dvojí vliv, ale domnívám se, že ta termínovanost toho svazku 
je dobrou motivací. Na druhou stranu existenční nejistota není nikdy dobrá. Kdyby ale ta doba nebyla tak napínavá, byl by to docela 
zajímavý úkol pro management - nastavit ty dvě hodnoty proti sobě, aby to dokonale fungovalo. 

MD: To by určitě stálo za promyšlení i pokud jde o Českou filharmonii! Tu vy ostatně důvěrně znáte a jistě víte, s jakými problémy se 
potýká. Pokud se budeme stále držet tedy té problematiky financování, domníváte se, že je pro ni (myšlena ČF) výhodný statut státní 
příspěvkové organizace, což v praxi znamená onu maximální jistotu na minimální úrovni, anebo by jí prospěla transformace na jinou právní 
formu, s těmi otevřenými a nejistými termínovanými smlouvami a vším ostatním, co k tomu patří, tedy i tou nejistotou?

JB: Já osobně se domnívám, že by jí to prospělo. Určitě by jí transformace do, řekněme, pružnějšího právního prostoru prospěla a ten lehký 
tlak dovnitř toho tělesa by nebyl na škodu. Já  mohu porovnat ty věci z Londýna, kde vlastně všechny velké orchestry, jako je London 
Symphony, London Philharmonic, Philharmonia, ty všechny jsou jako nezávislé organizace a mají za úkol se uživit, když to řeknu velmi 
lapidárně. Můj orchestr, BBC Symphony, je jediný, který má tu velkou organizaci, tu velkou matku, která ho vlastně zřizuje. To pochopitelně 
hudebníci považují za určitou přednost, protože od toho se odvíjí především mnohem větší pravidelnost a odhadnutelnost nároků, které ta 
organizace na ty hráče má. Tam je ten pracovní režim velice pravidelný a má svůj rytmus. Jde zpravidla o dva dny zkoušení po dvou 
frekvencích, generálku a výsledný koncert. To je takový ten nejběžnější model, který je v případě potřeby možno rozšířit na tři dny, 
eventuálně na čtyři, pokud jde o velký projekt. Pro mě, jako pro šéfdirigenta a hudebníka je to velká výhoda, protože mě to tolik nesvazuje a 
pokud řeknu, že potřebuji o zkoušku víc, nedostanu odpověď „ nelze, nemáme na to“! 

MD: Žádný odpor odborářů?



JB: Ne. Teda odbory tam jsou a mají určitá pravidla, kolik mohou hrát frekvencí v týdnu či v nějakém delším horizontu a je záležitostí 
managementu, aby to podle toho sestavil. Není to ale otázka financí, že bychom si nemohli dovolit najmout zkušebnu a zaplatit hráče, to tam 
prostě není. Zatímco s tímto problémem musejí kalkulovat všechny ty ostatní orchestry, protože si platí zkušebnu a platí si hráče od 
frekvence, takže to „má dáti – dal“ je na sebe strašně úzce navázáno a je to v přímé závislosti. U nás je tam malinko víc prostoru, i když 
netvrdím, že je to možno zneužívat, ani ten luxus nadměrně využívat! Zvlášť teď, když celé BBC prochází fází redukce – propustili asi 4000 
zaměstnanců, omezili finance a i ta dotace, kterou má orchestr k dispozici, se o něco snížila, ale pořád je to naprostá jistota, která funguje a to 
je velmi příjemné. Navíc pro mne je báječná věc, že mě se absolutně netýká jakékoliv rozhodování, či jen samotné uvažování o těchto 
věcech. To jen, že mě to zajímá, tak se na to ptám. Ale skutečně můj píseček je programování mých koncertů, na což taky nejsem sám, a 
malý vliv mám i na ostatní koncerty, pokud chci, ale nemusím. Taky nemám absolutně žádnou přímou odpovědnost za personální politiku, 
tam mám pouze přímou možnost ovlivňovat pozice klíčových hráčů, ale už ne tutti hráče. Pochopil jsem, že by dokonce nebyli rádi, kdybych 
se do tohoto pletl. To je trochu nevýhoda, protože to znamená, že v těch smyčcových skupinách je relativně značný pohyb, přestože ze 
stejného rastru lidí, ale i tak je prakticky pro každý projekt trochu jiná sestava. To by mohla být určitá nevýhoda pro kultivování a 
ovlivňování charakteru zvuku a způsobu hraní, kdyby to nebylo vyváženo tím faktem, že ti britští hudebníci jsou prostě jiným způsobem 
školeni, a je to až neuvěřitelný rozdíl, oč pružnější materiál to je. Ten základní vklad, který oni přinesou, je prostě úžasný, protože od prvního 
momentu se hovoří jenom o hudbě, nikoliv o technických potížích, nebo jestli ty noty někdo zahraje. No samozřejmě že zahraje, protože 
kdyby je nezahrál, tak už se tam podruhé neobjeví!

MD: Takže se vám nestává, že by na zkoušce hráli z listu?

JB: No to je vyloučeno! Přesněji řečeno, jejich výhodou právě je, že oni jsou na všech těch institucích školeni k této schopnosti, takže z listu 
hrají bravurně. Takže mně se klidně může stát, že hrají z listu, ale není to poznat, takže to není na úkor kvality. Tento způsob školení je 
nesmírně zajímavý a mě v této souvislosti napadá jedna příhoda, která to dokonale dokumentuje. Dělali jsme Pendereckého 8. symfonii, a 
jelikož Penderecký nejprve udělal jednu verzi, která trvala asi 60 minut, ale po provedení zjistil, že je mu to málo, a tak připsal ještě tři věty, 
takže to teď celé trvá asi 75 minut. No, a my jsme dělali anglickou premiéru té rozšířené verze a den před koncertem přišli sólisté, kterých je 
čtyři nebo pět, přičemž každá věta má jiné pěvecké obsazení. Takže jsme zkoušeli, až jsme došli k větě, tuším že číslo 4, a orchestr začal hrát 
ten úvod a já koukám, jak ten barytonista, skvělý, takový mladý černý chlapík, tam tak pohodlně sedí, a když jsem na něj kývl, aby začal, tak 
on na to, že ne, že jako nemá co?! Oni mu omylem dali tu starou verzi, takže prostě nevěděl, že má ještě zpívat. Tak říkám, že to je teda 
průšvih a co teda budeme dělat? A on na to, jestli máme noty na tu novou verzi? Tak jsme nechali přinést ty nové noty a on to vzal, otevřel a 
bez jediné chyby zazpíval. Tak tomu jsem skutečně nebyl schopen uvěřit, jak je to možné! Takže tak v praxi vypadá školení anglických 
hudebníků. 

MD: A nemáte možnost tuto britskou školu, respektive ty metody, nějak zhodnotit a přenést na AMU?

JB: No asi by se to nějak dalo, ale já jsem se zatím k ničemu takovému neodhodlal.

MD: A máte tušení v čem to vězí?

JB: No vězí to v tom, že v kdykoliv  jsou ti lidé vhozeni do té vody, tak prostě musejí číst, zpívat i hrát z listu. V orchestru je permanentní 
disciplína. To u nás vůbec nemáme orchestr na Akademii.

MD: Tím se ovšem vysvětluje, proč se v našich orchestrech jedná většinou o partu individuálních, a nikoliv týmových hráčů. 
Jak už jste říkal, BBC Symphony má v Británii  svým způsobem  unikátní postavení, jelikož žije v podstatě z koncesionářských poplatků, 
které nejsou malé a i tak to financování není bezproblémové. Mě by ale zajímalo, jestli víte, jak to funguje u těch ostatních orchestrů? 
Předpokládám, že je to hodně založené na tradici mecenášství.

JB: Ano, myslím si, že ta tradice sponzorství je tam silně zakořeněna a kromě toho existuje i British Council, což je instituce, která ne že by 
byla úplně srovnatelná, ale v oblasti financování funguje jako naše ministerstvo, protože rozděluje finance, které ty ansámbly odtud čerpají. 
Vím ale bezpečně, že nejde jen o dotace, ale významnou roli hraje i ta vlastní činnost, respektive výnosy z té vlastní činnosti, jež jsou 
důležitou součástí toho financování. To má však i negativní dopady. S London Philharmony jsem na jejich domácím festivale dělal Tristana 
v létě 2007 či 8 a na podzim jsme s ním byli pozváni na festival do Baden Badenu, kde jsme měli hrát tři představení. To byla samozřejmě 
skvělá příležitost, ze které jsme byli všichni nadšeni, ale není možné aby zpěváci zpívali v Tristanovi tři dny za sebou, a proto jsme to dělali 
tak, že bylo představení, dva dny pauza, představení, dva dny pauza, představení. Režim toho orchestru byl ten, že jsme přijeli na první 
představení, před kterým byla zkouška, takže tam strávili asi dva dny, a hned po představení odjel orchestr autobusy do Frankfurtu na letiště, 
kde přespali a prvním raním letadlem odletěli do Londýna. Tam měli dvě další zkoušky, druhý den měli znova zkoušku a koncert a v den 
dalšího Tristana přiletěli raním letadlem do Frankfurtu a odtud autobusy na představení, které začínalo ve čtyři hodiny, jelikož byly dvě 
reprízy. Na jedno představení přijeli asi v půl čtvrté a na jedno přijeli ve čtyři a pět minut a rovnou spustili Tristana. Přitom ale hráli jako 
Páni Bozi! Ale to je samozřejmě špatně. Je to extrém, který není správný, jen to ukazuje tu schopnost toho ansámblu. Důvodem není 
pochopitelně plezír, pouze potřeba toho managementu, aby ten orchestr byl neustále v zápřahu a vydělával. 

MD: Ale on i ten orchestr je na tom patrně finančně zainteresován, takže jim vlastně nic jiného nezbývá, jelikož nedostávají žádný paušál.

JB: Jistě, dostávají zaplaceno, pokud hrají. Je to tvrdý život!

MD: Tak umělci to nikdy neměli jednoduché, možná snad jen v České filharmonii …

JB: Ano, jenže to je na takové té základní úrovni. Já jsem si udělal takový průzkum, když jsem se před třemi lety po dlouhé době vrátil do 
Berlína, do Filharmonie. Mluvil jsem s jejich intendantkou a při té příležitosti jsem se jí ptal, jak je ohodnocen koncertní mistr a první hráči, 
a dozvěděl jsem se, že koncertní mistr v Berlíně měl osmadvacetkrát víc, než koncertní mistr České filharmonie. To je prostě nesmysl, to 
nejde! Dobře, můžeme si říkat, že ten orchestr je třikrát, možná čtyřikrát lepší, ale ne osmadvacetkrát. To je vážně nesmysl! Čili jde o toto: 
oni by měli mít ten pocit, že jsou králi, ale pak na druhou stranu, by měl existovat jakýsi instrument k tomu, aby těmi králi skutečně museli 
být!

MD: No tak doufejme, že se podaří k tomuto účelu tu legislativu v dohledné době někam posunout. Mnohokrát vám děkuji za rozhovor.



Interview s Miroslavem Vilímcem, koncertním mistrem České filharmonie, ze dne 18.3.2010

MD: Mistře, vy jste členem České filharmonie více než 28 let a z toho 18 let jste koncertním mistrem, takže jste, navzdory svému věku 
(pouhých 52 let), i jedním z pamětníků této instituce. Ráda bych se vás proto zeptala, co, dle vašeho názoru, stojí za vleklými problémy 
orchestru a od kdy je možné je datovat.

MV: Je pravda, že navzdory svému věku, jak jste řekla, jsem toho už dost tady ve Filharmonii zažil. Ty problémy skutečně v poslední době 
jsou, a tím nemyslím několik týdnů, ale několik let, možná desetiletí. Já jsem zažil takovou „zlatou dobu“ v České filharmonii, tedy vlastně 
paradoxně, ještě před revolucí v 80. letech, což nebylo dáno nějakým společenským zřízením, ale spíš z toho důvodu, že jsme měli 
šéfdirigenta Václava Neumanna, který byl všeobecně uznávaným nejenom společností, ale i nadřízeným orgánem, tedy ministerstvem, a také 
orchestrem. Spousta věcí se tehdy vyřešila elegantně, jelikož to bylo panu šéfdirigentovi vlastní. Byla to skutečně „zlatá doba“ Filharmonie, 
kdy se nestřídaly petice jako na běžícím pásu, a kdy nebylo takové to nahromaděné napětí v orchestru. Každý byl nějakým způsobem s tou 
Filharmonií spojený i vnitřně, těšil se z toho, že jezdíme někam na zájezdy, že natáčíme, a že se tenkrát natáčelo opravdu dost, tedy pro naše 
firmy: Supraphon, Panton. Ty gáže se nelišily od ostatního průměru, ale je pravda, že jsme si tehdy přišli, v porovnání k těm jiným 
zaměstnáním, na určité další požitky, ať již z toho natáčení nebo atraktivních zájezdů. Takže panovala taková celková spokojenost. Jelikož tu 
nikdo není věčně, tak i Václav Neumann se blížil tomu věku, kdy je třeba předat štafetu svému následníkovi, což byl Jiří Bělohlávek. Ze 
začátku to vypadalo, že ta šťastná doba poběží dál, a že všechno bude pokračovat v předešlých intencích. Jenže revoluce poněkud 
s Filharmonií zamávala. Před tím ta možnost ovlivňování věcí ve Filharmonii jednotlivými členy orchestru byla minimální, ale ta tendence 
ke všemu vyjadřovat, teď naopak začala být velice zesílená. Já si vzpomínám na památná slova Rafaela Kubelíka, který byl velkým 
zastáncem demokracie a byl samozřejmě nadšený z toho, že tady padl komunistický režim, a jehož častá slova byla: svoboda, demokracie a 
tak. Ale k demokracii se také vyjadřoval ve spojení se symfonickými orchestry a říkal, že v orchestru demokracie být nemůže. Já jsem s ním 
tenkrát nesouhlasil, jelikož tento názor se mi zdál nesprávný a proto jsem se tehdy sám řadil mezi ty, kteří se snažili věci ovlivňovat. 
Postupem doby jsem však přišel na to, že všechno musí mít určitý řád, a že není možné, aby se denně svolával orchestr k nějakým 
revolučním schůzím a popravoval by se tu šéfdirigent, tu ředitel, tu koncertní mistr. To do orchestru vnáší velkou nestabilitu a špatné osobní 
vztahy. Po revoluci se vytvořil takový revoluční tribunál, který zhodnotil, jak se v těch dobách zachoval ten a ten, jestli a kdy má být ředitel 
odvolán To všechno vneslo do jednání členů orchestru úplně jiné způsoby. Možná, že v té revoluční době to bylo oprávněné. Naším 
ředitelem nemohl být člověk, který aktivně vystupoval proti stávce České filharmonie, která byla těsně před začátkem tzv. „sametové 
revoluce“, to bych chápal, jenže ta revoluce musí trvat nějakou dobu a potom se věci musí dostat do normálu. Nicméně ten orchestr a celá ta 
instituce byla celá taková „nervní“ tehdy a všechno se chtělo urychleně řešit. Dívali jsme se kolem, bylo-li by možné vystoupit z toho 
východoevropského rámce, a nabrat správný směr k té světovosti, abychom se dostali mezi top desítku. Na to byly různé názory, ale myslím 
že to tehdy urychlil požadavek někdejšího šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, který chtěl v době probíhajícího šéfdirigentského závazku, 
vyjádření orchestru hlasováním (protože orchestr se tehdy k tomu podle statutu vyjadřoval) k prodloužení jeho stávající smlouvy. Bylo to asi 
po dvou letech ze čtyřletého období on žádal o prodloužení asi na další tři roky, nebo tak nějak. Ten požadavek byl, domnívám se, předčasný 
a v orchestru vyvolal negativní reakce. Orchestr si tou dobou na svého šéfdirigenta zvykal a všechno bylo na pozitivní cestě, takže právě ten 
požadavek na stvrzení toho závazku do budoucna, vyvolal takovou diskusi, neexistují-li ve světě další potencionální šéfové – cizinci, kteří by 
do České filharmonie přinesli další možnosti a příležitosti. Tehdy došlo k oné známé bitvě mezi dvěma dirigenty během několikerého 
hlasování, jelikož to první skončilo patem, resp. vyznělo nepřesvědčivě ve prospěch Albrechta, takže bylo zpochybněno a opakováno. To 
další pak už dopadlo jednoznačně ve prospěch Gerda Albrechta, který se tedy stal šéfdirigentem. Ovšem tehdejší česká kulturní veřejnost, 
která byla spokojená s Bělohlávkem, ho prostě nepřijala, což mělo za následky články v novinách, které formou úvah diskutovaly o tom, zda 
je možné, aby Němec byl šéfdirigentem České filharmonie, která doposud neměla v čele cizince, kudy se bude ubírat dramaturgie a 
repertoár, a jestli to neuškodí tradici. Takže Albrecht byl šéfdirigentem takovým, že ačkoliv měl podporu v orchestru, a to zpočátku opravdu 
většinovou, tak neměl podporu veřejnosti a snad ani Ministerstva kultury. To pochopitelně vneslo obrovské napětí do orchestru, protože ten 
orchestr se bránil, jelikož na něj byl vytvářen velký tlak z médií a tak byly vyvolávány umělé kauzy, jakože Filharmonie tehdy odmítla 
účinkování ve Vatikánu, kam si nás pozval papež. Ale to bylo z naprosto pochopitelných důvodů, protože jsme tehdy měli, nevím přesně, 
zda to byl zájezd či natáčení pro renomovanou Japonskou firmu, ale skutečně to byl závazek, který se už nedal odříct a ta nabídka z Vatikánu 
přišla těsně před tím. Filharmonie prostě plánuje dlouho dopředu a tohle se prostě nedalo zrušit, abychom jeli za papežem do Vatikánu. 
Nicméně tato kauza byla mediálně využita, okamžitě se objevila, jako první zpráva v televizních novinách, že Gerd Albrecht poškozuje 
Českou filharmonii atd. Ten orchestr se tehdy rozdvojil, přičemž polovina hájila Albrechta a polovina chtěla návrat Bělohlávka a narušily se 
ty vztahy, jak jsem o tom mluvil ze začátku, že když se naruší ten klid a nejde to v tom určitém řádu, tomu orchestru to nedělá dobře. Gerd 
Albrecht musel rezignovat, následovala doba „nikoho“ a hledali jsme další šéfy. Přišla další bitva, když se vybíralo z několika uchazečů, až 
se rozhodovalo mezi Zdeňkem Mácalem a Vladimírem Ashkenázym . Velká část orchestru tehdy chtěla Zdeňka Mácala, ale přesto nám byl 
z ministerstva dodán Ashkenázy, který se nakonec stal šéfdirigentem, protože tehdy už o tom orchestr neměl právo rozhodovat. Ale ono je to 
sporné! Když si o tom orchestr nějakým způsobem rozhodne, přestože nenese tu odpovědnost, to napětí se trochu uvolní, ale za tím názorem 
si pak stojí. Ale horší je, když ten orchestr nemůže rozhodovat, což je na druhou stranu možná správné, když mu někdo shora neinfikuje 
někoho, koho ten orchestr nechce! Tady by mělo platit nějaké právo, nechci říct veta, ale přeci jenom nějakou možnost do toho zasáhnout, 
protože jedině ten orchestr má s těmi lidmi nějaké zkušenosti. Takže přišel Ashkenázy, který navzdory tomu, že je vynikající hudebník 
s nezpochybnitelnou kariérou klavíristy a je to obecně geniální muzikant, který ovšem „také“ diriguje! Jenže on tu svojí představu, která 
muzikálně měla obrovské parametry, nám chtěl na pódiu sdělit, ale pouze ten, kdo tomu rozuměl, ten tu představu chápal. Ovšem ten, kdo 
tomu nerozuměl, ten tomu nerozuměl kvůli k Ashkenázyho dirigentským nedostatkům, kterých si každý všimnul, přestože je to vynikající 
hudebník. My potřebujeme dirigenta, který s námi udělá dynamiku, ukáže nám, abychom hráli jednotně a atd. Každý vynikající hudebník 
nemůže být vynikajícím dirigentem! A to navzdory tomu, že tu představu interpretace té symfonie má skvělou, a to Ashkenazy měl. I 
přestože jsme některé věci na pódiu nevěděli, tak já osobně mám na něj v tomto smyslu ty nejlepší vzpomínky. Čili i Ashkenházy musel, po 
tom tlaku z orchestru, nakonec opět odejít. Pak přišel Mácal a i jeho okamžitě již při jeho nástupu část orchestru nechtěla, protože ta doba se 
změnila a následovaly další kauzy, takže nakonec muselo odejít i minulé vedení. To jsou události posledních deseti, patnácti let, kdy se ty
kauzy střídají rychle za sebou. Střídají se šéfdirigenti, střídají se ředitelé a každý přitom přinese jiný způsob řešení věcí, přičemž orchestru 
vždycky chvíli trvá, než si zvykne a  snaží se s tím ztotožnit, a pak zase přijde někdo jiný, kdo to chce dělat úplně jinak, a to vlastně tomu 
klidu a té naší umělecké práci vůbec neprospívá! 

MD: Jak jsem z toho vašeho dlouhého líčení událostí pochopila, vy se zřejmě nedomníváte, že by ekonomická transformace, nastartovaná 
v roce 1990, měla až takové fatální  důsledky, jako spíš ta společenská změna. Vidíte zřejmě spíš problém v chápání demokracie, kterou ta 
česká společnost často zaměňuje s anarchií. 

MV: Já si myslím, že s ekonomickou transformací to nemá nic společného, jelikož žádný negativní vliv na to neměla. Spíš si myslím, že 
měla pozitivní, protože když se podívám do plánů 90.let, tak my jsme měli tehdy výhodu, že jsme měli levného a vynikajícího šéfdirigenta, 
jehož plat byl souměřitelný s naším platem. To je z dnešního pohledu neuvěřitelné. Jinak ale ta Filharmonie ani v těch 90. letech neměla na 
to, aby si zaplatila vynikající západní sólisty a dirigenty, ale když to poměřím s dnešním dramaturgickým plánem, tak to je neporovnatelné. 



My tady skutečně čas od času máme vysloveně hvězdy! Když tady tehdy někdy byly hvězdy ze západu, ať už sólisti, anebo dirigenti, tak 
jenom proto, že to pro ně byla atrakce a chtěli se podívat, jak to tady vlastně vypadá. Čili ačkoliv za zcela odlišné honoráře, tak tady byli. I 
my jsme jezdili do zahraničí, ale také za zcela jiné honoráře, ze kterých Filharmonie neměla nic, jelikož to zůstalo někde na Pragokoncertu. 
To je úplně odlišný a neporovnatelný systém. Já si myslím, že po ekonomické stránce se nám ty podmínky vlastně otevřely, co se týče 
možností angažovat ty umělce. Domnívám se, že Filharmonie na to měla a pořád má, aby, možná ne 5 top nejdražších, ale tu první garnituru 
angažovala. Spíš si myslím, že Filharmonie ztratila takovou tu společenskou vážnost, a v tom vědomí veřejnosti trošku klesla, vypařila se. Je 
to možná i proto, že v 80. letech neexistoval abonentní koncert, který by nebyl recenzován v tehdejším denním tisku, jako byla Lidová 
demokracie či Svobodné slovo. Byly to recenze odborné, fundované, které zabíraly podstatnou část kulturní rubriky, takže lidé, kteří si 
koupili noviny, ačkoliv neměli s kulturou příliš mnoho společného, mohli si v podstatě každý den přečíst: Česká filharmonie bude hostit  
toho a toho, a pak zase Česká filharmonie hostila toho a toho. To znamená, že ta Filharmonie tehdy byla v novinách. 

MD: No tak ona taky byla unikátní, byla nesrovnatelná, přece.

MV: No tak byl tady taky FOK, třeba. Ale já si nemyslím, že to bylo dané kvalitou, ale bylo to nalinkované „ze shora“, protože ten stát měl 
eminentní zájem na té výkladní skříni, kterou pečlivě budoval, takže ty noviny měly za úkol o ní referovat. Dneska kdyby se někdo 
z ministerstva obrátil na nezávislé noviny se žádostí psát o České filharmonii, bylo by to vnímáno jako zasahování do veřejných věcí. 
V dnešní společnosti ta Filharmonie znamená mnohem méně, takže pokud by někdo veřejně prohlásil, že to ocenění filharmoniků by mělo 
být vyšší, domnívám se, že by se to na veřejnosti nesetkalo s podporou. 

MD: Já bych se ještě ráda vrátila k tomu porevolučnímu vývoji, protože mě zajímá, jestli tam větší roli nehrála ta psychologie, protože Česká 
filharmonie skutečně byla tím vyvoleným reprezentantem, který se vysílal jako chlouba Československé socialistické republiky. Nemyslíte 
si, že ony rozpory v orchestru byly také způsobeny určitou ztrátou té výjimečnosti? 

MV: Myslím si, že tato skutečnost měla nějaký dosah dovnitř orchestru, a že to působilo určité napětí. Ale když ta Filharmonie jede dneska 
reprezentovat, tak si myslím, že navenek stále reprezentuje výborně. Takže si nemyslím, že by to mělo nějaký výrazný vliv, protože ti lidé 
ani nevědí, že by zde byly nějaké problémy, nebo že tu nastoupil jiný ředitel a jiný šéfdirigent. Naopak si myslím, že ty nové kauzy trochu 
okořenily tu Filharmonii a jenom díky těm kauzám se o ní paradoxně ví. 
MD: Závěrem bych se ráda zeptala na váš názor pokud jde o statut České filharmonie. Tedy jestli by bylo možno změnit zvenku, tak aby se 
naplnila očekávání hráčů pokud jde o jejich finanční ohodnocení, pracovní nasazení, jiný systém zaměstnávání, a na druhé straně to 
očekávání té kulturní odborné i laické veřejnosti, aby se zkrátka vrátil ten zvuk toho jména. Myslíte si, že to zvenku lze nějak ovlivnit?

MV: Domnívám se, že právní zakotvení České filharmonie, jako státního orchestru by se měnit nemělo. Nedovedu si prostě představit, že by 
Česká filharmonie byla třeba akciová společnost, protože to by přineslo obrovské ekonomické problémy. Jsme napojeni na státní finance a 
chceme-li mít ty vynikající dirigenty a sólisty, tedy příležitosti, které je třeba dotovat, musíme zůstat napojeni na stát. Čili jsme zřizováni 
Ministerstvem kultury, což by mělo zůstat zachováno, ale domnívám se, že existuje spousta maličkostí, které by se daly změnit. Především, 
Ministerstvo kultury, ať už je tam kdokoliv, by mělo mít zájem o ty vnitřní záležitosti tady. Nebrat Filharmonii jako jednu z existujících 
institucí, která pošle na konci roku výkaz činnosti a finanční požadavky na další období, ale jinak se ta instituce vůbec neřeší. Musím říct, že 
v tomto smyslu mám velmi hezké vzpomínky na, dnes již nežijícího, ministra Pavla Dostála, který se tu rozbouřenou hladinu tehdy snažil 
všelijak uklidňovat a dařilo se mu to tím, že byl sám do toho vtažen a ty problémy vnímal úplně zblízka. Zval si k sobě zástupce orchestru, 
ředitele, a dokonce vytvořil na ministerstvu (což dneska neexistuje a já si osobně myslím, že je to chyba) radu, tedy poradní orgán pro 
záležitosti České filharmonie. To je samozřejmě možné vytvořit pro kteroukoliv organizaci. Nevím už, který to byl ministr, který ten poradní 
orgán zrušil.  Ale dokud ten poradní orgán existoval, byl sestaven z nezávislých kulturních osobností, které měly ten kredit říct tomu 
ministrovi: „podívejte se, to co se tam děje, je možná na tom výkaze v pořádku, ale tu uměleckou tradici Filharmonie to nějakým způsobem 
poškodí, zavede jinam, apod.“. Dneska toto není možné. Nelze odvolat šéfdirigenta, nebo odvolat ředitele, pokud je všechno splněné na 
papíře. Filharmonie se tak může ubírat kamkoliv a stát se třeba doprovodným orchestrem zpěváků popmusic, a přesto toho ředitele nelze 
odvolat, protože pokud by ministr chtěl něco takového učinit, může tak učinit jen na základě nějakého závažného pochybení. Z orchestru 
samotného takový požadavek vzejít sám o sobě nemůže. Samozřejmě pokud mají hráči na něco jiný názor než ředitel nebo šéfdirigent, tak 
jsou stále limitováni loajalitou. Proto by měl existovat nezávislý poradní orgán tvořený nezávislými kulturními osobnostmi, který by tomu 
ministrovi mohl říct: „pozor, je třeba se zaměřit na to, zdali Česká filharmonie plní reprezentační úkoly, které jsou hodny toho jména, 
s agenturami, které jsou hodny České filharmonie, atd.“. A to prostě neexistuje! Čili předchozí ministři se o Českou filharmonii vůbec 
nezajímali. Těsně po revoluci, což bylo dobře, měl orchestr větší pravomoci, tedy prostřednictvím svých orgánů, jako je umělecká rada, která 
dneska nemá v podstatě pravomoci žádné. Je to orgán, který pouze odkývá panu řediteli, nebo panu šéfdirigentovi, v závislosti na 
organizačním řádu, který se neustále měnil, jeho rozhodnutí, a ten se o to může opřít. Ale umělecká rada nemá žádnou pravomoc říct třeba 
řediteli, že s něčím nesouhlasí a přeje si, aby to tak nebylo. Dříve to bylo zakotveno tak, že pokud je umělecká rada proti rozhodnutí ředitele, 
tak to na čas jakoby vetuje a ředitel nemohl ten orchestr sám o sobě přehlasovat. Ale ten problém, na který se poukazovalo, musel ten ředitel 
přenést na úroveň ministerstva. Neřešil to třeba přímo ministr, ale byl tady několikrát náměstek, který měl schůzku s uměleckou radou, nebo 
s celým orchestrem a ty problémy se aspoň diskutovaly. Věděli o nich na ministerstvu, takže ten ředitel si nemohl úplně všechno dovolit, 
aniž by věděl, že bude pohnán k odpovědnosti. Takováto  možnost korekce by tu zkrátka měla být. Takže posílit roli umělecké rady v tom 
smyslu, že poukáže-li na nějaký problém, bude řešen. Ono by to bývalo paradoxně pomohlo i bývalému řediteli, protože pokud, až na 
několik výjimek, celý orchestr řekl, že má zájem uskutečnit koncertní zájezd do Wiesbadenu pro příklad, ředitel řekl, že ne, takže vlastně 
převálcoval celý ten orchestr a pak už nedošlo na odbornou diskusi, je-li to výhodné či nikoliv. Za minulého režimu vedení Filharmonie by 
se takový závažný problém musel předat výš a ministr, či jeho náměstek, by svolal pár osobností, které by se tím zabývaly, sehnaly by si 
materiály k tomu případu, a směrem jak do orchestru, tak k řediteli by řekly, že se tam buď může jet, jelikož to budoucnost orchestru nijak 
neohrozí, anebo se tam nepojede, protože by to budoucnost České filharmonie nějak ohrozilo. Ale jak ten ředitel, tak orchestr by věděli, na čí 
straně to ministerstvo je, jaký má názor a podle toho by se nějak zařídil a ten boj o tu jedinou kauzu by ustál. 

MD: Jestli tomu dobře rozumím, tak podle vás má zřizovatel být takovým tím rozhodčím soudcem a umělecká rada by měla mít větší 
pravomoci. 

MV: Ano, a to právě to ministerstvo neplní. Umělecká rada by měla tlačit na toho ředitele, když má jiný názor, a ten ředitel by se měl obracet 
spolu  s radou na ministerstvo, které by jako ten arbitr k tomu mělo říct své. To se ale neděje. Ministerstvo je teď ve zvláštní situaci, to 
chápu, když exředitel dělá ministra, tak do toho nechce po odborné stránce zasahovat, ale obecně by tu měla být ta možnost korekce 
z ministerstva.

MD: Moc děkuji za rozhovor a už vás víc před generálkou nebudu zdržovat.



Interview s PhDr. Evou Sedlákovou, bývalou manažerkou orchestru ČF ze dne 20.3.2010

MD: Evo, ty, jako dlouholetá manažerka, či intendantka České filharmonie, a dokonce po několik měsíců i statutární zástupce ČF, máš jistě 
jasnou představu, co pozitivního i negativního ČF přináší statut státní příspěvkové organizace. Mohla bys mi to, prosím, stručně popsat?

ES: Jestli teda vůbec něco pozitivního, tak snad to, že je to v současnosti jediná právní forma, která zaručuje jistotu příspěvku té organizace. 
Jinak musím říct, že ta forma příspěvkové organizace je úplně přežitá a je to „dárek“ z dob socialismu, resp. toho přechodu v 90.letech. 
Největší slabinou příspěvkové organizace je to, že tam neexistuje nějaká vnitřní oponentura vůči vedení té organizace. To znamená, je-li 
ředitelem té organizace posvěcený odborník (na což ale nelze spoléhat), který je schopen naslouchat a nějakým způsobem selektovat a 
neprosazovat svoje zájmy, tedy mít na mysli vždy jen dobro té organizace, tak by to nebylo tak úplně špatné. Ale to hovoříme o 
neexistujícím ideálu. Proto je potřeba ona vnitřní oponentura, ve formě správní rady a dozorčí rady. Ministerstvo, magistrát, nebo jakýkoliv 
zřizovatel tuto funkci plnit nemohou, protože tam jsou úředníci, kteří mohou podle svých kolonek hlídat, jestli se to během čtvrtletí či 
pololetí někam posunuje, ale to je všechno. To může dělat jen někdo, kdo je vtažen do toho systému, prostě taková vnitřní kontrola.

MD: Rozumím. Teď bych se zeptala trochu jinak. Co, podle tebe, stojí za vleklými problémy s orchestrem, na kterých si vylámala zuby celá 
řada ředitelů i šéfdirigentů? Myslíš, že ta právní forma je jednou z jejich příčin, anebo ty příčiny jsou úplně někde jinde?

ES: Já bych osobně nespojovala ty vylámané zuby ředitelů a šéfdirigentů, protože to jsou dvě různé věci. Dirigenti si většinou vylámali zuby 
na tom, že z mnoha různých důvodů, pozitivních či negativních, se za ně nepostavil právě ředitel té organizace. Otázkou je proč se za ně 
nepostavil? No protože sám není vlastně pevný v kramflecích! To je, domnívám se ta hlavní příčina. Protože v České filharmonii, řeknu-li to 
ošklivě, vládne „ulice“, neboli orchestr. Samozřejmě, že jsou mezi nimi inteligentní lidé, ale jako celek je to v podstatě dav, který má svoje 
zájmy, za kterými si naprosto tvrdě jde. Pokud ale získá dojem, že něco není v jeho zájmu, a ten ředitel jim to není schopen nějakým 
způsobem vysvětlit, nebo jim nechce ustoupit, tak se prostě proti němu postaví a zatím jim to, bohužel, vyšlo. Já si pamatuji na schůze 
s odboráři, kde teda povstali a řekli: „pane řediteli, vy jste už desátý ředitel, před kterým takhle stojíme a zatím každý musel potom odejít“, a 
ono to tak skutečně bylo. Takže oni jsou si opravdu jistí tím, že když oni se proti někomu postaví, tak to ministerstvo půjde za nimi a ten 
ředitel musí odejít. Ale u těch šéfdirigentů je to něco jiného. Tam je to tak, že oni dokážou toho šéfdirigenta tak otrávit, že si sám řekne, že 
tohle nemá za potřebí, i když je to dobrý orchestr, a odejde. 

MD: Jinými slovy to tedy koresponduje s tvojí odpovědí na mojí první otázku, že tam chybí ta vnitřní kontrola.

ES: Nejenom kontrola. Tam chybí oponentura, protože takhle ani ten ředitel se nemá o co opřít. Potřebuje, aby za sebou měl nějakou správní 
radu, která za ním bude stát, pokud on své postoje bude schopen rozumně vysvětlit. Všude na světě to takhle funguje a já nechápu, proč by to 
takhle nemohlo fungovat v České republice. Nerada to říkám, ale tady to nefunguje jen proto, že doteď nebyl na Ministerstvu kultury zájem  
a vůle, prosadit něco takového jako je veřejnoprávní instituce v kultuře. Proč to může existovat ve školství? Jenom proto, že Ministerstvo 
školství mělo vůli to prosadit. Já jsem se o tom bavila s úředníky MK a ti říkali, že jim to Ministerstvo financí  „zatrhlo“.

MD: A proč se to nepovolilo?

ES: Protože ministr kultury nebyl dost silný na to, aby řekl: „já to prostě potřebuji a musí to být“! A na to právě ty instituce v kultuře 
dojíždějí. Jelikož kdyby tam skutečně byla ta správní rada, která by prohlásila, že ředitel má pravdu, a toto opatření je potřeba učinit, a pokud 
s tím někdo nesouhlasí, tak ať odejde, tak to bude fungovat. Takže i ti muzikanti, kteří, přestože to neradi slyší, jsou jenom zaměstnanci, tak 
tomu budou muset rozumět. Je to v systému, ten je tak nastavený, že pokud orchestr začne dělat problémy, tak odejde ředitel. 

MD: Takže tam prostě chybí ten moderátor, který by měl jistou kontrolu nad ředitelem a zároveň i orchestrem?

ES: Přesně tak. 

MD: A domníváš se tedy, že tyto problémy lze vyřešit v rámci toho daného právního prostředí, kde významnou roli hrají odborové 
organizace, které se nejenom nepřímo, ale vlastně přímo na řízení podílejí? Nestačily by jen nějaké změny, třeba ve formě novely zákona 
v rámci té příspěvkové organizace? Že by prostě jen vznikla nějaká taková správní či poradní rada ustavená ministerstvem, nebo volbou.

ES: Ne. Já si myslím, že ta příspěvková organizace je nereformovatelná. Ale dovolila bych si to poněkud rozdělit. Pokud jde o poradní orgán 
ministra, tak si o něm nedělám žádnou iluzi, protože to už existovalo. Ta příspěvková organizace je nastavená tak, že za ni odpovídá ředitel, 
a pokud se nedostane do červených čísel (což je bezpodmínečný důvod k odvolání), pokud teda bezodkladně nezřídí nápravu, tak to dopadá 
tak (a na to všichni hřeší), že to ministerstvo tam ty peníze vždycky nějak „doleje“. Proto si myslí, že jako typ organizace je ta příspěvkovka 
neřešitelná a jedná se o přežitou formu, ať už v kultuře, nebo v čemkoliv jiném. Takhle to mohlo fungovat za bolševika ale teď už to tak 
fungovat nemůže. Pokud jde o odbory, tak to je to samé. Za co ty odbory dneska vlastně bojují? Zákoník práce je dnes nastavený tak , že 
vůbec nelze nějakým způsobem zneužívat zaměstnance, aby zaměstnavatel vyžadoval 10 hodin práce nebo něco podobného, takže i to je 
vlastně relikt, který v té organizaci už dávno nemá co dělat. Tam se jedná o lobbistické skupiny, i v rámci toho orchestru, který ten orchestr 
celý ovládají. Na druhé straně ti ostatní mají takovou „obezličku“, aby se sami nemuseli o nic starat, protože od toho mají ty odboráře, kteří 
jim všechno vybojují. 

MD: Mně to tam taky moc nepasuje. Odbory byly založeny jako obrana proti soukromému zaměstnavateli, což by ve státní instituci nemělo 
vlastně vůbec co dělat.

ES: No jistě. A navíc skutečně ten zákoník práce v současné podobě je více než vstřícný k zaměstnanci vůči zaměstnavateli. Navíc oni mají 
dohodnutou kolektivní smlouvu, ve které jsou věci, kterou jdou nad zákoník práce a bohužel ty managementy v příspěvkových organizacích 
jsou natolik slabé, že se těch odborářů vlastně bojí a nejsou schopny se s nimi dohodnout. A jsme zase u toho, to je prostě tím, že ten 
zřizovatel za nimi stát nebude, pokud se proti nim ty odbory postaví. Takže odbory jsou vlastně takovým druhým orgánem řízení, ovšem bez 
jakékoliv odpovědnosti a kolik jich v té Filharmonii dneska je, to nikdo neví.

MD: Oni vlastně ty odborové zástupce volí pouze členové těch (tuším, že dvou) odborových organizací, kteří ovšem jednají jménem celého 
orchestru, že? 



ES: Ono je to nastavené tak, že pokud v podniku existuje odborová organizace, pak ten management má povinnost s tou odborovou 
organizací vyjednávat. A já musím říct, že z pohledu toho managementu jdou mnohdy proti zájmům orchestru. A nemyslím si, že to je 
specifikum orchestru ČF a orchestrů vůbec. Já jsem tedy na jejich schůzi samozřejmě nikdy nebyla, protože to je jejich interní záležitost, ale 
vím, že se tam sejde třeba tak 20 lidí a přitom orchestr má 120 lidí. Ale to je asi jako všude, že?

MD: Myslíš si, že by ty finanční poměry vyřešilo nějaké jiné statutární zakotvení a pokud ano, jaké by mělo splňovat kritéria? Nejenom 
pokud jde o nějaký ten orgán, který by plnil roli arbitra, ale třeba pokud jde o zaměstnanecké smlouvy, další způsoby kontroly, například 
kvality či úrovně a podobně? 

ES: Já si pamatuju, v době mého působení na Ministerstvu kultury, když prošel zákon o obecně prospěšných společnostech v roce 1995, 
který se měl původně využít pro zdravotnická zařízení a říkalo se, že v kultuře to nebude použitelné. Nakonec se ukázalo, že to lze použít a 
jako první o.p.s. v kultuře vznikla Pražská komorní filharmonie, která se transformovala z orchestru, který, z nějakého nesmyslného důvodu 
patřil pod Ministerstvo obrany. A pořád to funguje. Nemyslím si ale, že by byl tento model vhodný pro Českou filharmonii, a to kvůli 
financování, protože Česká filharmonie má skutečně výjimečné postavení v České republice na poli vážné hudby a těch orchestrů, které jí 
mohou konkurovat, jsou možná dva nebo tři. Problém je v tom, že obecně prospěšná společnost nemá zaručený ten příspěvek a musí o něj 
každý rok bojovat. A to myslím, že není důstojné pro Českou filharmonii, jak s ohledem na tu více než stoletou tradici, ale i interpretační 
úroveň, protože musí mít jistotu, že si může dovolit zvát světové dirigenty a sólisty, a na to tu jistotu státního příspěvku potřebuje. Takže já si 
myslím, že by to chtělo nějaký jiný model veřejnoprávní instituce v kultuře, která by té Filharmonii zajistila ten příspěvek tak jak je to nyní, a 
přitom jí umožňovalo jiný systém řízení, to znamená aby měla tu správní, případně dozorčí radu, které budou mít tu odpovědnost za 
fungování té organizace a za toho ředitele a jeho rozhodování, aby tam nemohlo docházet k žádným nepatřičnostem. Prostě systémový 
kontrolní mechanismus. Já jsem ve správní radě Židovského muzea a vím, že to funguje, a když to může fungovat v jiných organizacích, 
nevím, proč by to nemohlo fungovat v České filharmonii. A pak by tam měl existovat taky nějaký jako umělecký dozor, protože Umělecká 
rada ve Filharmonii, to je prostě výsměch. Dřív se aspoň nějak vyjadřovali k těm sezonám, já si pamatuji, že jsme jim už v září předkládali tu 
následující sezonu, pak následovaly tři sezení a v lednu jsme jim předkládali hotový plán na následující sezonu. Teď máme polovinu března 
a podle mých informací není plán ještě hotový . To by se v instituci, kde by existoval nějaký ten kontrolní orgán, prostě nemohlo stát, 
protože to už by ta správní rada křičela. Teď tam vlastně není nikdo, kdo by na to poukázal. Ministerstvo může poukázat na špatné 
hospodaření, ale ta náplň té činnosti je úplně bez kontroly. A já si nemyslím, že by to nějaký orgán mimo Filharmonii, řekněme nějaký orgán 
ministerstva, mohl řešit, nehledě na to, že nevím, co by s tím to ministerstvo mělo dělat. Současný ministr o tom „náhodou“ něco ví, ale ani 
on na to nemá žádnou páku. Takže já si myslím, že příspěvkovka je jako model špatná.

MD: Tak mi, prosím závěrem, řekni, jak by měl vypadat ideální ředitel České filharmonie, tedy co se týče, schopností, pravomocí,vizí, cílů a 
kompetencí, respektive kompetentnosti? Měl by to být umělec, nebo ekonom?
ES: Myslím si, že ideálně by to měl být umělec, který se odpoutal od té umělecké dráhy a je schopen  nějakých manažerských a 
ekonomických rozhodnutí. To by určitě bylo ideální, ale asi se to těžko povede, i když musím říct, že takoví lidé existují. Například bývalý 
cellista London symphony orchestra, který svým rozhledem, vzděláním a manažerskými schopnostmi dosáhl toho, že byl dlouhá léta 
ředitelem toho orchestru a dnes je ředitelem Carnegie Hall. Já ho pamatuji jako ředitele London symphony orchestra z doby, kdy jsem tam 
byla na tříměsíční stáži, a to bylo úžasné. To je pro mě ideál ředitele takovéto instituce, ale takových lidí je opravdu jenom pár. Takže spíš 
bych řekla, že by to měl být manažer, který se obklopí lidmi, kteří vědí, o čem to je a musí mít k té Filharmonii nějaký vztah, a určitě by měl 
o tom něco vědět, ne že tam přijde manažer, který předtím v uvozovkách „prodával šroubky“. Ale nemusí to být vzděláním muzikant, to ne. 
Měl by se umět obklopit lidmi, kteří o té Filharmonii něco vědí, a kterým on bude naslouchat. Samozřejmě, že za svoje rozhodnutí musí sám 
odpovídat, takže těm lidem musí věřit. V první řadě musí mít prvotřídního dramaturga, prvotřídního manažera orchestru a finančního 
ředitele, který s tím uměním nemusí mít nic společného, ale pokud to bude chytrý člověk, tak se to prostě naučí.

MD: A ještě k těm pravomocím, myslím vůči orchestru – jsou nastaveny správně, nebo by měly být posíleny, či naopak oslabeny?

ES: Pokud jde o hráče orchestru, tak můžou mít problémy buďto umělecké, anebo pracovně právní. U těch uměleckých problémů by měl mít 
hlavní slovo šéfdirigent a nikdo jiný! Jestliže šéfdirigent není s tím člověkem spokojený, tak si za tím ovšem musí stát. Současná právní 
úprava je taková, a tím se neliší od pravidel ve světě, že ten šéfdirigent musí toho člověka dvakrát písemně upozornit, a pokud to nepomůže, 
tak je odejit. Já jsem se za těch jedenáct let ani jednou nesetkala s tím, že by tohle byl některý šéfdirigent schopen udělat, přestože nebyl 
spokojen s určitými lidmi. Stěžovali si na ně, nadávali, ale nechtěli jít do toho otevřeného konfliktu a chtěli po managementu, tedy po mě a 
po řediteli, abychom to řešili my. To ale nebylo v našich kompetencích, my jsme řešili alkohol, absence, pozdní příchody, to ano, to je role 
toho managementu, ale umělecké problémy nemůže řešit ředitel. Problémem muzikantů České filharmonie je, že si prostě práce neváží, mají 
smlouvy na neurčito, a to si myslím, že není v pořádku. Ty smlouvy by podle mého názoru měly být, tak jak to funguje v řadě orchestrů, 
třeba dvakrát na pět let, a až pak, pokud s tím člověkem není problém a je vyzkoušený, mu dát smlouvu na dobu neurčitou. Ze začátku ale 
rozhodně smlouvy po pěti letech.  To že někdo nastoupil do Filharmonie, když mu bylo 19 nebo po AMU ve 23 a zůstal tam do penze, tak ta 
doba už je pryč. Ale mnohým to vyhovuje, protože tam neodvádí žádnou práci. V orchestru České filharmonie je prostě přezaměstnanost, 
řeknu-li to zcela natvrdo, jako v každé státní instituci, protože má nějaký 125 lidí, zatímco by měl mít 105 lidí, takže je tam 20 lidí navíc a  to 
je pozůstatek z doby socialismu, který ještě časem rozbujel – cellová skupina, pozounová skupina a další postupně napučely a už u toho 
zůstalo. Navíc podle kolektivní smlouvy je ten systém nastaven tak, že umožňuje porušovat zákoník práce, podle kterého by tam museli být 
fyzicky přítomni, ale nejsou a místo nich je tam výpomoc. Oni vůbec nenaplňují zákonem danou pracovní dobu – tam jsou i tací, kteří mají 
za pět měsíců odehráno 80 hodin, což je prostě neskutečné.

MD: A co si myslíš o požadavcích z orchestru na narovnání platů na světovou úroveň? Považuješ je v současné době za adekvátní situaci a 
za oprávněné?

ES: Já bych to rozdělila. Ti lidé, kteří se do České filharmonie dostanou, jsou skutečně lidé, kteří představují špičku interpretačního umění 
současné doby. Takže pokud by Česká filharmonie měla méně hráčů, kteří by byli lépe zaplaceni, a kteří by museli pořádně hrát, a ne aby za 
ně hráli výpomoci, tak v tom případě bych ty jejich požadavky na zvýšení měsíčního platu určitě považovala za oprávněné, protože to není 
v pořádku. Ale jestliže je to ve skutečnosti tak, jak jsem řekla, a odboráři blokují možnost snížení stavu, pak se s tím nedá nic dělat. Já jsem 
osobně byla u toho, když odboráři byli proti tomu, aby vedoucí skupin měli vyšší hodnocení, tedy aby se dostali na úroveň koncertních 
mistrů, protože všichni musí mít všechno. Samozřejmě, že ty platy nejsou v pořádku, ale za současného stavu  jakoukoliv změnu považuji za 
nemožnou.

MD: Tak já ti moc děkuji za rozhovor. 



Interview s Doc. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem Dilia a bývalým ředitelem Národního divadla ze dne 29.3.2010

MD: Pane docente, vy jste právník a ředitel agentury Dilia, ovšem dlouhá léta jste též působil jako ředitel Národního divadla. V té době jste 
inicioval věcný záměr zákona o Národních kulturních institucích. Můžete mi, prosím, stručně vysvětlit v čem ten návrh spočíval?

JS: V současnosti existuje zákonný důvod zabývat se státními příspěvkovými organizacemi, protože v roce 2000 byl přijat zákon o majetku 
státu, tedy zákon o rozpočtových pravidlech a tam bylo mezi řádky naznačeno, že státní příspěvková organizace má jako instituce, na rozdíl 
od municipiálu, zaniknout. A ta důvodová zpráva k tomu návrhu, pokud si dobře po deseti letech vzpomínám, říkala, že ten stát se jakoby 
musí rozhodnout, v tom smyslu, že pokud to co dnes pracuje v hávu těch příspěvkových organizací, se stane součástí státu, jako jeho 
organizační složka, anebo že to bude deetatizováno, tedy převedeno do jiné právní formy, než je státní příspěvková organizace, která 
zanikne. Ten zákonodárce v tom zákoně vymezil tak , že řekl: „zapovídá se vznik dalších státních příspěvkových organizací“. A to byl 
takový podnět, protože ten zákon se nějak dlouho připravoval (někdy v roce 2000), aby se začalo uvažovat o tom, jak ty státní příspěvkové 
organizace transformovat. Ty podněty přicházely ode mě, protože ostatní ředitelé těch státních příspěvkových organizací se zčásti k tomu 
měli a zčásti se k tomu neměli, přičemž ti druzí převažovali. Nejvíce se k tomu hlásil tehdejší ředitel Pražského jara, ale to všechny tou 
transformací nakonec proběhlo, protože se ze státní příspěvkové organizace jako jediná stala tou transformací obecně prospěšnou 
společností. A tehdy se začaly odvíjet takové úvahy, které vám teď tady popíši, které vyvrcholily vypracováním toho návrhu zákona o 
Národních kulturních institucích, který byl na ministerstvo v té konečné podobě dodán v roce 2000, za ministrování pana ministra Dostála, 
což bylo základním problémem, jak dále vysvětlím. Když se to vezme obecně, tak těch variant je několik, do jaké podoby transformovat ty 
příspěvkové organizace. Ale před tím, než to jako řeknu a vyčtu, tak musím říct to, že ta transformace z toho pohledu, že tady je státní 
příspěvková organizace a potom to bude Národní kulturní instituce, to je jedna věc. Ale ta vlastní transformace je druhá věc. Protože v době, 
kdy jsme ten zákon připravovali s profesorem Hendrichem z právnické fakulty, tenkrát byl nadšeným příznivcem i Milan Knížák, tak jsme to 
vždycky říkali, protože ta vlastní transformace je samostatný problém, který je obtížně řešitelný a k tomuto článku jsme se nikdy ani já, ani 
to Ministerstvo kultury, nedobrali. Nejdřív se muselo vyjasnit z čeho do čeho. No tak z čeho je jasné – ze státní příspěvkové organizace, 
takže tedy do čeho a pak by se muselo diskutovat, jak. To znamená s tím majetkem státním a v první řadě nemovitým. Jestli by v tom 
vlastnictví majetku byla dvojkolejnost a pokud ano, tak jaká, sukcese a ty transformační principy. Já jsem o tom začal diskutovat, když byl 
ministrem Tigrid, který tomu byl ovšem velmi nakloněn, přestože o tom neměl „tuchy muchy“ , protože o legislativě Českého státu nevěděl 
vůbec nic a to říkám pozitivně. A potom se pokračovalo za Talíře coby ministra kultury, pak myslím nastoupil Stropnický, možná, ale ten na 
to neměl moc času, jelikož tam byl 6 měsíců, a pak přišel pan ministr Dostál a ten definitivně jakékoliv úvahy o transformaci státních 
příspěvkových organizací zabil! Prostě jemu se to nehodilo do krámu a můžeme se dohadovat z jakých to bylo důvodů.
Ta první varianta, která padla v úvahu byla taková partikulární úvaha těch poměrů a koneckonců navazovala i na to, že ta Česká filharmonie, 
to byl takový hezký případ z roku 45, byla nově uspořádána Dekretem prezidenta Beneše. A tehdy se odehrály jednotlivé spory, jakým 
způsobem by se ten Dekret analogizoval nebo vykládal na dnešní poměry, tedy co znamená samosprávná organizace a tak podobně. A to byl 
podnět k tomu partikulárnímu uspořádání, kde by to vlastně vypadalo tím způsobem, že by existoval zákon o Národním divadle, zákon o 
České filharmonii, zákon o Národní knihovně České republiky, zákon o Národní galerii atd., který by jaksi specificky upravoval to postavení 
těch jednotlivých právnických osob ve vztahu k jejich činnosti. A ty důvody, proč by se to mělo dělat takto partikulárně, přestože legislativně 
je to dost nevyhovující, protože ten zákon vždycky radši vidí nějaké obecné formy, ale ta výhoda tohoto řešení mohla být v tom, že ten zákon 
by významně přihlédl k těm specifikům předmětů té činnosti. Já jsem to vždycky dělil na „živé“ a „mrtvé“ umění, takže Česká filharmonie a 
Národní divadlo je to živé umění a to mrtvé je třeba Národní galerie, a to je z hlediska předmětu činnosti a souvisejících činností vůbec o 
něčem jiném. Výhoda a nevýhoda byla taková ta určitá roztříštěnost, určitá analogizace proč to tak udělat se vztahovala k tomu, že existuje 
třeba zákon o České televizi, a mimochodem na Slovensku vznikl někdy v té době, tzn. v roce 95-6, zákon o Slovenském Národném divadle, 
který tam dodnes platí, a můžeme si o něm myslet, co chceme, ale v případě, že by se šlo touto cestou, by rozhodně bylo zajímavé zjistit, 
jaké problémy měli s aplikací toho zákona na Slovensku, jako že je měli! Tak to byla taková první představa, která se ministrovi a 
legislativcům příliš nelíbila z hlediska toho partikularizmu, toho drobení a kazuismu z toho právního systému, takže byla odložena, ale pořád 
určitě existuje jako jedna z variant. Druhá cesta byl ten zákon o Národních kulturních institucích, který vycházel z toho, že by měla existovat 
obecná norma pro ten top těch kulturních organizací státního významu, na kterých ten stát má zájem, a které by byly přeci jenom odlišené od 
těch ostatních kulturních institucí. Tím hlavním důvodem bylo to, že se, stručně řečeno, jedná o státní záležitost, nikoliv municipální. To 
znamená v tom divadelnictví , že máme třeba Národní divadlo, Národní divadlo v Brně, pak máme Národní divadlo Moravsko-slezské, 
takové ty velké kulturní domy atd. Ten zákon o NKI vycházel z toho, že podobně, budu-li analogizovat s jinou právní normou, jako je zákon 
o vysokých školách, bude existovat zákon o NKI, který se bude týkat těch NKI, které budou odstíněny od těch ostatních tak, že ministr nad 
nimi nebude mít takový vševládný vliv jako má dneska, což je mimochodem to, co se potom nelíbilo tomu Dostálovi. To, že tam bude 
existovat nějaká rada, která tu instituci bude řídit a, což bylo dosti důležité, že ta ekonomika bude jiná než v té státní příspěvkové organizaci 
atd. Ale to si všechno přečtete z toho návrhu zákona. Dostalo se to poměrně daleko a tehdy při diskusi o tom zákonu o NKI, jak už to 
v Čechách bývá, se vůbec nevěnovala pozornost tomu obsahu toho zákona, protože ten byl pro žurnalisty a další ty lidi, kteří to četli, 
naprosto nezajímavý, ale diskutovalo se pouze o tom, KDO bude tou Národní kulturní institucí. O tom se vedly velké spory, nejdřív v tom 
návrhu bylo napsáno, že budou ty NKI vyčteny, potom se zjistilo, že to není schůdné, takže se to zavrhlo, aby to bylo trochu pryžovějši. 
Potom, že to bude v příloze toho zákona,  a potom se řeklo, že to bude moct ministr kultury upravit svojí vyhláškou. Ten zákon, který jsem 
napsal já a Prof. Hendrich, což je univerzitní profesor z Právnické fakulty Karlovy Univerzity, správního práva, je poměrně stručný, včetně 
důvodové zprávy, byla ta druhá varianta. Potom nastoupil Dostál a ten to pozastavil a zdůvodňoval to tím, že Ministerstvo financí s tímto 
návrhem absolutně nesouhlasí, což nebyla pravda, jak jsem si ověřil na tom MF. Myslím si, že kolega Dostál to udělal proto, že mu 
vyhovovala ta pozice toho diktátora ministra, který koneckonců si dneska s tou státní příspěvkovou organizací může dělat co chce, i když tak 
jednoduché to zase není, ale Dostál to tak vnímal. Odvolávat ředitele, stanovovat rozpočet bez ohledu na to co ta státní příspěvková 
organizace řekne, stanovovat limity v tom rozpočtu, stanovovat řediteli plat, nikoli mzdu atd. Kromě jiného se tomu Dostálovi strašlivě 
nelíbilo, jelikož pocházel z malých divadelních poměrů (já jsem byl za komunismu amatér, takže já proti malým divadelním poměrům nic 
nemám) a jemu se nelíbilo, stejně jako veřejnosti, která je stále trochu socialistická, jakože by nějaká množina byla někam vyzdvižena, a že 
by měla nějaké zvláštní a lepší poměry pro svoji činnost. To se mu tedy nezdálo a pod mým tlakem začal tvrdit, že pokud vůbec, tak je 
zapotřebí udělat obecný zákon, a sice o VPI, tedy o veřejně prospěšných institucích. Na tuto koncepci Dostál přistoupil z toho důvodu, že 
jelikož tenkrát už existoval zákon o obecně prospěšných společnostech a bylo jasné, že z důvodu jeho vzhledu a především obsahu není příliš 
vhodný, aby podle něj fungovala třeba Česká filharmonie. Takže se na tom VPI začalo pracovat určitým tempem, které nějak polevovalo, až 
potom začal existovat nějaký základní návrh. Nedávno jsem se, ke svému údivu, dozvěděl, že stále ještě existuje na Ministerstvu kultury 
komise, která na tom pracuje. Začala na tom pracovat v roce 2003, takže jistě chápete můj údiv, že ještě po těch sedmi letech existuje. Takže 
o tom se pochopitelně, z hlediska systematického, dá také uvažovat, že by tedy existoval zákon o veřejně prospěšných institucích, tedy pro 
právnické osoby, které vyvíjejí nějaký druh kulturní činnosti, a to by existovalo jako další model nonprofitní PO, vedle toho zákona o OPS. 
Tak to byl další model. Čtvrtý model, který jsem potom prosazoval, a který mi i dodnes připadá nejschůdnější, je model společností 
s ručením omezeným, které podle obchodního zákoníku nemusí být založeny pouze za účelem podnikání, ale mohou být i non profitní, 



málokdo to ví, ale je to tak. Kromě jiného jsem se poučil v této souvislosti ze zákona o spolkových divadlech v Rakousku. Je to tedy 
rakouský zákon, kde to Rakousko v roce 1998 (myslím) přijalo tento zákon, který je obdobou zákona o NKI, ale řeší to trochu jinak. Tu 
strukturu těch top divadel, které sídlí ve Vídni, tzn. Vídeňská státní opera, Burg theater, Academic theater, vyřešili tak, že z těchto „top 
divadel“ nasekali společnosti s ručením omezeným, které jsou 100% vlastněny státem. Existuje jakýsi holding, ta státní matka, pod kterou 
jsou ty dceřiné s.r.o., což jsou ta divadla a vedle toho je zvláštní theater service, který servisuje ta jednotlivá divadla. Takže já si myslím, že 
nejjednodušší by dneska bylo udělat z toho s.r.o. Tak shrneme-li to, tak to byly čtyři varianty. Zákon o Národním divadle, či zákon o České 
filharmonii je první varianta, zákon o Národních kulturních institucích pro ten top těch dnešních státních příspěvkových organizací je druhá 
varianta, za další veřejně prospěšné instituce, zákon o těch obecných prototypech právnických osob, které budou non profitní v oblasti 
kultury, a za čtvrté tedy s.r.o., což je strašlivě jednoduché, jelikož to s.r.o. tady existuje, s tím, že může být non profitní, tzn., že do této 
právní formy lze vklouznout poměrně rychle a problémem by byla ta transformace, o které jsem hovořil. A v neposlední řadě je tam varianta 
té o.p.s., kterou považuji za nejméně šťastnou, ale nevím, do jaké míry se ta podoba změní po té novele, o tom nejsem informován a až to 
bude přijato, tak si to s chutí přečtu.

MD: Vy jste mi téměř vyčerpávajícím způsobem odpověděl, na vše, na co jsem se vás chtěla zeptat, ale jen na upřesněnou, zda jsem vám 
dobře rozuměla. Vy se tedy domníváte, že podle současné právní úpravy by ta varianta s.r.o. byla již teď možná?

JS: Ano, já se domnívám, že by to šlo, protože je to tak právně volné, že pochopitelně by bylo třeba prostudovat nejenom to, co je to s.r.o. 
v obchodním zákoně, ale i vše, co souvisí s tou judikaturou, ale má to tu výhodu, že to je pružná právní forma a že tam nejdete do neznáma. 
Z hlediska ekonomiky to teď nejsem schopen posoudit. Ale to, že ten zákon existuje je veliká výhoda oproti zavádění nového zákona v život. 
Taky by bylo možné, že by se to zmixovalo, že by byl přijat zákon o, ve velkých uvozovkách, „NKI pracujících v podobě s.r.o.“ a určité 
poměry a okolnosti by tam byly upraveny zákonem lex specialis, to znamená, že to, co by bylo v tom novém zákoně, by mělo přednost před 
tím, co je dáno s.r.o. dneska v obchodním zákoníku, takže věci, které by se tam nehodily, by se takto daly šikovně regulovat. Takhle to právě 
technicky a obsahově udělalo to Rakousko. 

MD: Teď mě napadá, kdyby se řekněme Národní divadlo transformovalo na s.r.o., jaký by to asi mělo psychologický dopad na veřejnost?

JS: To je skutečně psychologická záležitost a psychologické záležitosti by se měly v určitých fázích jednání o podobě zákonů škrtnout a mělo 
by se k tomu přistupovat věcně. Otázka je, jakým způsobem by se řešilo pojetí toho státního majetku a jakým způsobem by se to dělilo a jaký 
by existoval režim toho státního majetku. Pokud nahlédnete do toho zákona o NKI, tedy pokud je to právě v této poslední verzi, protože já si 
přesně nevzpomínám, jak která z těch verzí přesně vypadala, čili je možné, že to, co řeknu, nebude v té verzi, kterou vám dám v kopii. Tam 
se počítalo s dvoukolejností toho majetku. To znamená, že pochopitelně Národní divadlo nebo Česká filharmonie, pokud jde o nemovitý 
majetek, tak ten by zůstal ve vlastnictví státu a vztahoval by se na něj zákon o státním majetku. A ta dvojkolejnost by spočívala v tom, že 
vedle věcí nemovitých jsou i věci movité, které by však ne všechny automaticky spadly do majetku toho NKI či  s.r.o., protože vezmete-li si 
Národní galerii, tak obrazy jsou movité předměty a to by asi Český stát nepřipustil, že by veškeré kulturní hodnoty, uložené v nejrůznějších 
artefaktech, byly v majetku NG, čímž pádem by s nimi manipulovala NG a nikoliv stát. To samozřejmě nelze připustit. Koneckonců 
Hynaisova opona v ND je také věc movitá, takže v opačném případě by ji klidně ten ředitel mohl prodat. Takže my jsme měli připravený 
dvojkolejný nebo dvojdomý systém toho majetku, nebo jeho statusu, tzn. státní nemovitý majetek, státní movitý majetek a movitý majetek ve 
vlastnictví té  NKI. To by byl pochopitelně movitý majetek, tedy ten, se kterým potřebujete nějakým způsobem nakládat a potřebujete ho 
zcizovat a nakupovat, prostě provozní majetek, který se musí točit.  Zkrátka dvojí vlastnický status, což je venku běžné. Problém bych v tom 
tedy neviděl, ale problém je to v transformaci rozdělit a říci u těch movitých věcí, co z nich spadá do státního majetku a co ne. Ale to už není 
účel toho zákona, to se musí vyřešit při té transformaci. Protože když si třeba vezmete Českou filharmonii, tak nesmíte zapomínat, že to není 
jenom budova, obrazy a sochy, ale jsou tam také nástroje a zvlášť některé mistrovské kusy, které jsou ve vlastnictví ČF a otázkou je, jestli ty 
mají být ve vlastnictví státu nebo ne. Na tohle by museli přijít ekonomové, kteří by to podle řešili mne tak, že by se vycházelo z ceny toho 
movitého majetku. To jsou věci, které by se musely překonat při té transformaci a ta dvojkolejnost by tam byla možná.

MD: Dobře, ale jak by to bylo s financováním?

JS: Co se týká financování, tady v České republice existuje taková ustálená, poměrně nesmyslná představa, že příspěvkové organizace mají 
nárok na příspěvek ať už vůči státu, nebo jinému zřizovateli, ale to není vůbec pravda. Takový nárok není v těch zákonech obsažen a 
vzpomeňme si na Laternu Magiku,  která dlouhá léta pracovala jako státní příspěvková organizace s příspěvkem nula! To jen na úvod té 
problematiky. My jsme se snažili v tom zákoně o NKI stanovit to, že se na začátku stanoví rozpočet té NKI, a ten stát z toho udělá 
obligatorní výdaj, takže ta organizace bude mít vůči tomu státu nárok na tu subvenci (nechci tomu říkat příspěvek), která bude navyšována o 
nějakou inflaci. Tak, aby měla tu jistotu, protože plánuje dopředu - ať už Česká filharmonie anebo Národní divadlo, protože tam je to nutná 
věc, pokud chce získat nějaké kvalitní umělce a potom neví, jestli na to bude mít peníze nebo ne. Takže tam jsme počítali s tím, že by ty 
subvence byly stanovené,  a že by byly ze zákona nárokovatelné.

MD: A kdo by byl vlastníkem toho s.r.o., stát?

JS: Jistě stát. 

MD: Bez možnosti jiných spoluvlastníků?

JS: O tom jsme vůbec jinak neuvažovali, a myslím, že by to ani jinak neprošlo a ani si to jinak dost dobře nedovedu představit. A není to 
jinak ani v tom Rakousku, ani jinde v Evropě. Dokážu si představit, že ty spousty provozů, které slouží těm NKI, se oddělí a zprivatizují, 
jako je třeba výroba dekorací v ND a jinde, nebo doprava apod. Dokážu si ještě představit, že by tam byli jako zakladatelé přítomni 
zastupitelé municipality, třeba v krajích.

MD: Ještě bych se ráda zeptala, jak jste před začátkem našeho rozhovoru myslel, když jste říkal, že byste tu diplomovou práci pojal jinak, 
řeknete mi, prosím, jak?

JS: Já bych ji pojal ve smyslu uvažování o těch možnostech. Faktem je, že když se podíváte po Evropě, tak jsou s tím problémy všude a ta 
Vídeň je dost ojedinělá. A na druhou stranu je třeba si uvědomit, že určité pojmy mohou mít v různých právních systémech různé konotace, 
takže to, že v Itálii nebo v Německu mají zákony o operních domech, které jsou „nadacemi“, nelze přenášet do českého prostředí, kde nadace 
je sdružení majetku, a tedy zcela jinou právní formou než u nich. Na druhé straně máte třeba Comedie Francoise, která se řídí Napoleonovým 
dekretem z roku 1809 a je to družstvo, a třeba zase Vídeňští filharmonici dodnes pracují v podobě jakési samosprávy. Výrazem toho budiž, 
že již asi 10 let nemají šéfdirigenta. Vlastně ten samosprávný způsob si také dokážeme představit, ten jsem teda pominul, ale pokud by to 



jakoby samosprávně vzešlo zespodu, potom si dokážu představit to družstvo, podle obchodního zákoníku, i když asi ne pro divadlo, ale u 
toho orchestru s výhradami ano. 

MD: Mnohokrát Vám děkuji za rozhovor
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Příloha č.4: Statut ČF

Č.j.:……….

Rozhodnutí
ministra kultury

ze dne 20. října 2009

kterým se mění Statut České filharmonie

Čl. I

Statut České filharmonie, vydaný Ministerstvem kultury České republiky dne 25. 5. 1993, ve znění změn provedených opatřením 
Ministerstva kultury České republiky č. 4/1994, č. j. 9020/94, ze dne 24.10.1994, opatřením Ministerstva kultury České republiky č. 4/1995, 
č. j. 10404/95, ze dne 29.9.1995, změnou statutu České filharmonie č. j. 484/96 ze dne 15.1.1996, změnou statutu České filharmonie č. j. 
5061/97 ze dne 16.5.1997 a rozhodnutím ministra kultury České republiky č. 34/2001, č. j. 12.999/2001, ze dne 29.11.2001. se mění takto:

1. V článku II odstavci 2 se bod třetí zrušuje.

2. Článek III odst. 2 zní:

„Českou filharmonii tvoří především orchestr Česká filharmonie“.

3. V článku III odst. 3 se slova „ředitele Galerie Rudolfinum“ a slova „,Uměleckou radu Galerie Rudolfinum“ zrušují.

4. V článku III odst. 1 a 3 se zrušuje slovo „generální“.

Čl. II

Tato změna Statutu České filharmonie nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

V Praze dne 20. října 2009

   …………………………………..
Prof. Václav Riedlbauch
        ministr kultury

Rozhodnutí
ministra kultury České republiky

Č. 8/2002
ze dne 6. 3. 2002

kterým se vydává úplné znění statutu České filharmonie, vydaného ministerstvem kultury České republiky dne 25.5.1993, jak vyplývá ze 
změn provedených opatřením ministerstva kultury České republiky Č. 4/1994, Č. j. 9020/94, ze dne 24.10.1994, opatřením ministerstva 
kultury České republiky č. 4/1995, č. j. 10~404/95, ze dne 29.9.1995, změnou statutu České filharmonie č. j. 484/96 ze dne 15.1.1996, 

změnou statutu České filharmonie č. j. 5061/97 ze dne 16.5.1997 a rozhodnutím ministra kultury České republiky č. 34/2001, č. j. 
12.999/2001, ze dne 29.11.2001.

Statut
České filharmonie

Článek I.
Základní ustanovení

(1) Funkci zřizovatele České filharmonie plní Ministerstvo kultury, Milady Horákové 139, 16041 Praha 6. 
(2) Název organizace: Česká filharmonie 
(3) Sídlo organizace: Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1 
(4) Identifikační číslo organizace: 00023264 
(5) Česká filharmonie je právnickou osobou - státní příspěvkovou organizací, která může svým jménem nabývat práva a zavazovat se. 
(6) Organizace zřízena ke dni: 20. listopadu 1945 dekretem presidenta republiky č. 129 Sbírky zákonů a nařízení republiky Československé 
ze dne 22. října 1945, o státním orchestru Česká filharmonie 
(7) Česká filharmonie je zřízena na dobu neurčitou. 



Článek II.
Vymezení základního účelu a předmětu činnosti

(1) Posláním České filharmonie je provozování koncertní a výstavní činnosti spočívající 

 v nastudování a veřejném předvádění děl z oblasti hudebního a hudebně-dramatického umění výkonnými umělci, a to formou 
pořádání či spolupořádání koncertů a jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými vystoupeními pro jiné pořadatele v 
tuzemsku a v zahraničí, 

 v pořádání či spolupořádání výstav v tuzemsku a v zahraničí. 

(2) K naplnění svého poslání vykonává Česká filharmonie tyto hlavní činnosti 

 provozuje symfonický orchestr Česká filharmonie, který interpretuje českou i světovou hudební tvorbu v tuzemsku i zahraničí, 

 provozuje cykly komorních koncertů připravované Radou Českého spolku pro komorní hudbu, 

 provozuje galerii výtvarného umění Galerii Rudolfinum a v jejím rámci organizuje, pořádá a spolupořádá výstavy ve výstavních 
prostorách Rudolfina, v tuzemsku i v zahraničí, zprostředkovává pořádání výstav v Rudolfinu pro jiné kulturní organizace, 

 provozuje nahrávací studia v budově Rudolfina, 

 spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami v hudební a výtvarné oblasti v tuzemsku a v zahraničí, 

 provozuje agentáž v oblasti umělecké činnosti v tuzemsku i zahraničí a v jejím rámci organizuje a sjednává umělecká turné 
orchestru Česká filharmonie a hostování tuzemských i zahraničních umělců či uměleckých těles, vykonává práva ke svým i jiným 
uměleckým akcím např. koncertům a výstavám na základě licenčních smluv dle 

 autorského zákona, 

 pořádá kulturní akce, koncerty, výstavy, festivaly, umělecké soutěže, odborné konference, semináře a sympozia, včetně jejich 
technického zajištění i zajištění služeb návštěvníkům, sjednává popř. zprostředkovává smlouvy o rozhlasovém a televizním 
vysílání koncertů, festivalu a uměleckých soutěží pořádaných Českou filharmonií, popř. o pořizování jejich zvukových a zvukově 
obrazových záznamů, 

 pořizuje zvukové a zvukově obrazové záznamy umělecké činnosti České filharmonie i jiné umělecké činnosti spolupořádané 
Českou filharmonií, 

 vydává a rozšiřuje umělecká díl.a v oblasti hudby a výtvarného umění, periodický tisk i neperiodické publikace a jiné tiskoviny, 
dále vydává, šíří a rozšiřuje zvukové a zvukově obrazové záznamy na všech druzích nosičů, 

 vykonává kulturní, vzdělávací a výchovnou činnost, 

 zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, včetně výroby, vydávání, prodeje, pronájmu a půjčování propagačních materiálů v 
tuzemsku i zahraničí, prodeje a půjčování fotografií, kopií fotografií a kopií notových partů, včetně kopií archiválií, 

 vytěžuje a zužitkovává databáze, 

 vykonává další činnosti související s posláním České filharmonie a ve vztahu k zajištění I provozu veřejně přístupných prostor 
poskytuje služby navazující na hlavní činnost, zejména 

o zajišťuje prodej a předprodej vstupenek; 

o organizuje a zprostředkovává prohlídky historické budovy Rudolfina pro veřejnost; 
o provádí opravy hudebních nástrojů pro vlastní potřebu; 
o vybírá poplatky za fotografování, filmování, pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování 

fotografií či negativů; 

o provozuje bufet nebo občerstvení v budově Rudolfina; 
o prodává vlastní i nakoupené upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti České filharmonie s 

odpovídající uměleckou úrovní; 
o poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti. 

(3) Česká filharmonie může vedle hlavní činnosti vykonávat v souladu s příslušnými právními předpisy jinou činnost, a to v rozsahu využití 
své volné kapacity. Jiná činnost slouží k lepšímu využití majetku, se kterým organizace hospodaří a musí být sledována odděleně od hlavní 
činnosti. Předmětem jiné činnosti České filharmonie je 

 hostinská činnost, 

 provádění oprav hudebních nástrojů. 

Článek III.
Označení statutárního orgánu a organizační struktura organizace

(1) V čele České filharmonie je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury. Generální Ředitel České filharmonie je jejím 
statutárním orgánem. 
(2) Česká filharmonie se člení především na 

 orchestr Česká filharmonie, 

 Galerii Rudolfinum. 

(2) Českou filharmonii tvoří především orchestr České filharmonie.



(3) Generální Ředitel České filharmonie 

 odpovídá za činnost a hospodaření České filharmonie ministrovi kultury, 

 jmenuje a odvolává ředitele Galerie Rudolfinum, šéf dirigenta orchestru Česká filharmonie a vedoucí zaměstnance České 
filharmonie 

 zřizuje své poradní orgány, zejména Uměleckou radu orchestru Česká filharmonie, Uměleckou radu Galerie Rudolfinum a Radu 
Českého spolku pro komorní hudbu, 

 vydává organizační řád České filharmonie a další vnitro organizační předpisy. 

Článek IV.

zrušen

Článek V .
Způsob hospodaření a vymezení majetku

(1) Česká filharmonie hospodaří s majetkem podle zvláštních právních předpisů o hospodaření s majetkem České republiky. Majetek nabývá 
pro stát k naplnění svého poslání a k zabezpečení činností vymezených tímto statutem. Finančními a majetkovými zdroji České filharmonie 
jsou peněžní prostředky získané hlavní činností, peněžní prostředky přijaté ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele, prostředky 
peněžních fondů, prostředky získané jinou činností, peněžité a věcné dary od fyzických a právnických osob a peněžní prostředky poskytnuté 
ze zahraničí. Při hospodaření s majetkem, jedná Česká filharmonie svým jménem. 
(2) Finanční hospodaření České filharmonie se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření státních příspěvkových organizací. 
(3) Česká filharmonie hospodaří s majetkem státu, včetně zvláštního druhu majetku, vedeným v účetnictví. Soupis majetku státu, se kterým 
Česká filharmonie hospodařila ke dni 31.12.2000, je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto statutu. 
(4) Věc nebo její část, s níž Česká filharmonie hospodaří, může přenechat do užívání právnické nebo fyzické osobě v souladu s příslušnými 
právními předpisy a za podmínek stanovených zvláštním zákonem upravujícím nakládání s majetkem státu. Smlouvy o nájmu nemovitých 
věcí, bytů a nebytových prostorů, s nimiž je Česká filharmonie oprávněna hospodařit, uzavírané na dobu delší 1 roku podléhají předchozímu 
souhlasu zřizovatele. O předchozím souhlasu se rozhoduje písemně a na základě zdůvodněné a do ložené žádosti České filharmonie. 

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Statut České filharmonie vydaný ministerstvem kultury České republiky dne 24.8.1990 se zrušuje. 
Tento statut nabývá účinnosti dnem 25. května 1993. 

* * *

Účinnost změn statutu České filharmonie: 
Opatření ministerstva kultury České republiky č. 4/1994, č. j. 9020/94, nabylo účinnosti dnem 24. října 1994. 
Opatření ministerstva kultury České republiky č. 4/1995, č. j. 10.404/95, nabylo účinnosti dnem 29. září 1995. 
Změna statutu České filharmonie č. j. 484/96 nabyla účinnosti dnem 15. ledna 1996. 
Změna statutu České filharmonie č.j. 5061/97 nabyla účinnosti dnem 16. května 1997. 
Rozhodnutí ministra kultury České republiky č. 34/2001, č. j. 12.999/2001, kterým se mění statut České filharmonie, vydaný ministerstvem 
kultury České republiky dne 25.5.1993, ve znění pozdějších změn, nabylo účinnosti dnem 29. listopadu.



Příloha č.5: Organizační schéma ČF
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