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Unie zaměstnavatelských svazů ČR
a Mladá fronta a. s. 

Vás zvou na konferenci

vstupné 390 Kč

Akce se koná pod záštitou 
předsedy vlády ČR, Mgr. Bohuslava Sobotky
a ministra kultury ČR, Mgr. Daniela Hermana

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 – pod záštitou předsedy vlády ČR. 

moderuje Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident UZS ČR



ZÁŠTITA

registrujte se na     
www.uzs-konference.cz

tel. 234 633 210, e-mail: info@uzs.cz 

PROGRAM

9.00–9.30
Registrace účastníků

9.30–10.15
Úvodní projevy 
Mgr. Daniel Herman, Ministr kultury ČR
Aktuální témata živé i neživé kultury – financování, 
odměňování zaměstnanců v kultuře, aproximační strategie, 
zákon o kultuře, zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře 
Mgr. Marek Maďarič, ministr kultury Slovenské republiky*
Pohled ČMKOS na situaci v kultuře; zaměstnanost 
a odměňování v kultuře 
JUDr. Kateřina Kalistová, 1. náměstkyně ministra kultury 
(v jednání)
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace 
odborových svazů

10.15–10.30
Stav aktuální legislativy (stanovisko UZS k aktuálním 
otázkám resortu)
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR 

10.30–10.50
Postavení a financování hudebních festivalů v ČR
Jaromír Boháč, prezident Asociace hudebních festivalů

10.50–11.10
Zákon o veřejnoprávních institucích v kultuře
Jan Burian, člen výboru Asociace profesionálních divadel 
České republiky

11.10–11.30
Krátké občerstvení

11.30–11.50
Odměňování zaměstnanců v kultuře z pohledu 
zaměstnavatele
Roman Dietz, předseda Asociace symfonických orchestrů 
a pěveckých sborů ČR

11.50–12.10
Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě 
v ČR prostřednictvím knihoven (současný stav, trendy, 
problémy)
PhDr. Vít Richter, výkonný tajemník Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR

12.10–12.30
Muzea umění a galerie – místa živé a neživé kultury
Mgr. Jiří Jůza, PhD, předseda Rady galerií ČR

12.30–13.00
Oběd

13.00–13.20
Mgr. Marek Maďarič, ministr kultury Slovenské republiky*

13.20–13.40
Informace o knižním trhu v ČR a možnosti státní podpory 
vydávání nekomerční literatury
Ing. Pravomil Novák, první místopředseda Svazu českých 
knihkupců a nakladatelů

13.40–14.00
Diskuse

* v jednání


