Vážení členové synodní rady,
moje společnost, KAVITA EKONOMY, s.r.o., vede účetnictví Konzervatoři evangelické
akademie Olomouc. Vzhledem k situaci, která na konzervatoři nastala, jsem dala výpověď a
moje společnost přestává k 31. 8. 2012 vést konzervatoři účetnictví. Protože k tomu, že jsem
zaslechla různé výklady mého kroku, dovolte mi pár řádků k vysvětlení.
Účetnictví vedeme již od ledna 2010, myslím si, že k plné spokojenosti vedení konzervatoře,
jejich zaměstnanců i všech příslušných orgánů. V průběhu naší činnosti proběhly kontroly ze
strany České školní inspekce, Okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a
také naposled MŠMT, vše bez problémů.
Zhruba před dvěma týdny jste odvolali pana ředitele Fialu a to bez udání důvodu. Bohužel
jsem se dozvěděla, že paní Sklenářová, se kterou se osobně vůbec neznáme, jako jeden z důvodů
odvolání ředitele uvedla, že jsem si na pana Fialu stěžovala. Toto bylo potvrzeno i panem
Klimešem, zaměstnancem konzervatoře. Byla jsem velmi překvapena něčím takovým.
Důrazně se proti tomuto tvrzení ohrazuji, na pana Fialu jsem si nikdy nestěžovala. Požádala
jsem o kontakt na paní Sklenářovou, představila jsem se jí, kdo jsem, a požádala jsem ji
o vysvětlení. Bohužel paní Sklenářová nenašla odvahu k vysvětlení, vše popřela a dokonce mi
sdělila, že v takovéto situaci je to normální. Pro mne to není normální, ba naopak jsem se
s takovou drzostí za celou letitou dobu praxe nesetkala, ani s takovýmto jednáním ze strany
klienta nebo jeho zástupce.
Doposud mi nikdo z Vašich řad nepodal žádné vysvětlení tohoto chování paní Sklenářové.
Je mi to líto, ale moje firma nemůže dále spolupracovat s organizací, kde se výmysl bere jako
důvod k výpovědi a zastírají se tím, možná, skutečné důvody.
Dosavadní spolupráce s KEA byla bezproblémová, proto mne celá situace mrzí. V neposlední
řadě nás stálo hodně úsilí dát do pořádku předešlé roky.
Jen ještě poznámku k odvolání pana ředitele. Vzhledem k tomu, že moje firma není na KEA
existenčně závislá, můžu si tedy dovolit pohled „zvenku“.
Od začátku působení KEA v Olomouci se konzervatoři daří přitáhnout k hudbě a do svých řad
spoustu mladých lidí. Studenti žijí svou školou, mají spoustu aktivit, koncertů a vystoupení.
Jako zřizovatelé jste to možná zdálky ani nevnímali ale dobré jméno u veřejnosti a i u vedení
města a kraje, které KEA v Olomouci získala, je výsledkem dlouhodobé a náročné práce. Ale
měli byste mít radost z toho, že se podařilo přitáhnout k hudbě a k duchovnímu životu spoustu
mladých lidí.
Nyní je situace trochu jiná. Tím, že jste odvolali pana ředitele Fialu a ještě k tomu bez udání
důvodu, došlo k tomu, že studenti nechápou, co se děje, mají obavu z budoucnosti. A někteří
učitelé si zjišťují, zda mají pracovní smlouvy v pořádku a jaké mají možnosti při výpovědi.
Vznikl chaos, který by měl profesně někdo řešit. K dnešnímu dni se tak nestalo. Může to mít
dopad i na ekonomický chod.
Dovolte mi poznamenat, že jste právě přišli o velmi dobrého manažera, vynikajícího hudebníka
a také člověka. Sehnat v dnešní době takové množství finančních prostředků a zařídit tolik
aktivit na zviditelnění vaší konzervatoře, to chce kus odvahy a spoustu práce při navazování
kontaktů a dlouhodobé spolupráce. Nechápu tedy Váš krok. Tolik k mému pohledu z venku,
jelikož jsem byla vtažena do Vaší interní situace.

Na závěr si dovoluji jednu ekonomickou poznámku. V předchozích letech jste byli příjemci
dotace ze státního rozpočtu, jste povinni dodržovat podmínky pro čerpání dotace, byl domyšlen
i tento krok z Vaší strany?
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