
 
Akce  se koná pod záštitou 

Mgr. Bohuslava Sobotky, předsedy vlády České republiky  

a 

Mgr. Daniela Hermana, ministra kultury  České republiky 
 

 

 
 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vás zve na konferenci 
 
 

Kultura 2017  

 
 

která se bude konat dne 
 8. listopadu 2016  
od 9:30 do 14:00  

v Kongresovém centru Vavruška v Praze  
Karlovo náměstí 317/5, Praha 2 

Cílem konference je diskutovat aktuální témata v oblasti kultury, tj. situace v jednotlivých 
odvětvích kultury, výhled na další období, vize, záměry, očekávaná změny a rizika. Konference 
se zúčastní zástupci státu, jednotlivých odvětví kultury, odborníci, politici. Jednání konference 

se bude konat pod záštitou předsedy vlády ČR a ministra kultury ČR. 
     Konferenci moderuje pan Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů České republiky  

 Program 8. listopadu 2016  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  MEDIÁLNÍ PARTNEŘI                                                      
 

 
 
 
 
 
 

               ODBORNÍ PARTNEŘI                                                   
 

     
 

 
  

     
  Konference je spolufinancována z neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu.  
 

Registrujte se na  www.uzs-konference.cz 
Účast zdarma

 
 
 

 

 
 

 

 
 9.00–9.30  
Registrace účastníků  
9.30–9.50  
Úvodní projevy  
Mgr. Daniel Herman, Ministr kultury ČR  
Josef Středula, Českomoravská konfederace 
odborových svazů  
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR  
9.50-10.10 
„Veřejnoprávní instituce v kultuře; grantová 
politika Ministerstva kultury“ 
JUDr. Kateřina Kalistová, náměstkyně pro 
řízení sekce živé kultury MK ČR 
10.10 -10.25 
„Financování kultury  v  roce 2017“ 
Ing. René Schreier, náměstek pro řízení 
sekce ekonomické a provozní MK ČR 
 10.25 –10.40  
„Stav aktuální legislativy (stanoviska UZS k 
aktuálním otázkám resortu)“ 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR  
10.40 –10.55  
„Postavení  kultury a její financování.“ 
Jaromír Boháč, prezident Asociace hudebních 
festivalů a viceprezident UZS pro Kulturu 
10.55 –11.10  
„Zákona o veřejných kulturních institucích“ 
MgA. Stanislav Moša, předseda Asociace 
profesionálních divadel České republiky  

  
11.10–11.30  
Krátké občerstvení  
11.30–11.50  
„Hudební management v českém školství a v 
praxi uměleckých institucí" 
Mgr. Roman Dietz, předseda Asociace 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR  
11.50–12.10  
„Veřejné knihovny a jejich prostor. Výsledky 
celostátního průzkumu prostorového a 
technického zajištění veřejných knihoven“. 
PhDr. Vít Richter, výkonný tajemník Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků ČR  
12.10–12.30  
„Standardizace veřejné služby muzeí umění / 
Cesta k registraci a akreditaci“ 
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., předseda Rady galerií ČR  
12.30–13.20  
Oběd  
13.20–13.40  
„Proč knižní trh navzdory všemu funguje?“ 
Ing. Martin Vopěnka, předseda Svazu českých 
knihkupců a nakladatelů  
13.40–14.00  
„Situace a záměry v oblasti péče o zvukové 
dokumenty v paměťových institucích ČR“ 
PhDr. Iva Horová, vedoucí odboru informačního 
managementu Národní technická knihovna, 

Filip Šír, DiS Národní technická knihovna 
14.00–14.20  
Diskuse a závěr konference 
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	Akce  se koná pod záštitou

