Vysoká škola evropských a regionálních studií
v Českých Budějovicích
si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Udržitelný rozvoj XIII:
„Příležitosti a výzvy pro Evropu a ČR“
pod záštitou
ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.,
hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby
a člena Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Šimona Hellera

Termín konání:
19. 10. – 21. 10. 2022
Místo konání:
České Budějovice

Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných institucí,
neziskových organizací i představitele soukromého sektoru.

Tematické zaměření konference:
Mezinárodní konference Udržitelný rozvoj představuje platformu pro diskusi nad aktuálními
problémy a trendy udržitelného rozvoje regionů EU. Zároveň dává konference prostor k
prezentacím výzkumů s orientací na praxi v oblasti ekonomie, managementu, politologie, práva i
bezpečnostních věd a prostor k reakci na aktuální dění. V tomto smyslu si konference klade
v roce 2022 následující cíle:
 Zhodnotit aktuální situaci, problémy a výzvy EU v roce 2022 (válka na Ukrajině,
migrační krize, dopady COVID-19, energetická a potravinová bezpečnost, prohlubování
integrace ČR, stav demokracie v EU, participace občanů na evropské integraci,
problematika Schengenu, Europolu, Eurojustu, spolupráce v oblasti vybraných politik
EU, institucionální reformy, různé představy o budoucnosti EU, udržitelnost základních
svobod EU, vnitřní a vnější bezpečnost EU, rozvoj evropských regionů atd.).
 Zhodnotit plány a směřování Evropské komise, včetně pozice a priorit ČR, průběh
českého předsednictví EU. Diskutovat priority a stav programovacího období 2020-2027.
 Identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalitativního i kvantitativního rozvoje
životní úrovně občanů EU z hlediska současného ekonomického vývoje.
 Charakterizovat celkový strategický pohled na Evropu a její budoucí směřování v
politické, ekonomické, sociální, bezpečnostní a environmentální dimenzi.
 Charakterizovat aktuální trendy bezpečnostních věd při odhalování, objasňování,
vyšetřování a předcházení kriminality či jiné protispolečenské činnosti.
Jednací jazyky konference: čeština, slovenština, angličtina
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE



I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

19.10.2022 - příjezd účastníků, neformální setkání účastníků konference
20.10.2022 - registrace, plenární zasedání, oběd, jednání v sekcích, společenský večer (Budvar)
21.10.2022 - jednání v sekcích, závěry konference, oběd, ukončení konference
HLAVNÍ SEKCE KONFERENCE
Aktuální problémy a výzvy Evropské unie (20.10.2022)
Aktuální výzvy pro rozvoj a další směrovaní moderní demokracie (20.10.2022)
Aktuální trendy bezpečnostních věd při odhalování, objasňování, vyšetřování a
předcházení kriminality či jiné protispolečenské činnosti (20.10.2022)
Aktuální otázky státu a práva (20.10.2022)
Aktuální otázky bezpečnostního managementu (válka na Ukrajině, COVID-19 atd.)
(20.10.2022)
Digitalizace, industrializace a inovace (20.10.2022)
Současné trendy a výzvy v oblasti ekonomiky, managementu a veřejné správy (20.10.2022)
Udržitelný urbánní a regionální rozvoj ve státech EU (20.10.2022)
Občanská participace na veřejné správě – minulost, současnost a budoucnost II (volby,
referendum, nové typy participace v digitálním věku atd.) (21.10.2022)

DOPROVODNÉ SEKCE KONFERENCE (BEZ PUBLIKAČNÍHO VÝSTUPU)
X. Kulatý stůl občanského vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje (21.10.2022)
XI. Aktuální problémy a výzvy EU – zvláštní sekce pro studenty VŠERS (19.10.2022)
________________________________________________________________________________________________________________________

Registrace (od 13. 6. 2022) a podrobnější informace na adrese http://konference.vsers.cz
nebo https://forms.gle/HxfQFCKDc8mhV9uq5
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ČLENOVÉ VĚDECKÉHO VÝBORU:





















































Ing. Jiří Alina, Ph.D. (Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR)
doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR)
doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD. (Technická univerzita v Košiciach, SR)
Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. (Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, ČR)
Dr. Piotr Cyrek (Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Polsko)
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR)
prof. PhDr. Peter Čajka, Ph.D. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, SR)
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, SR)
doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (předseda) (Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR)
Dr. h. c. doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M., DSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR)
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, ČR)
Lorena Dadić Fruk, Ph.D. (Fakulta cestovního ruchu a pohostinství, Univerzita v Rijece, Chorvatsko)
prof. Igor Goncharenko, Ph.D. (University of Civil Protection of the Ministry for Emergency Situation, Bělorusko)
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (Trägerverein Europaregion Donau – Moldau, SRN)
doc. Ing. Aleš Hes, CSc. (Vysoká škola finanční a správní, ČR)
doc. Ing. Marie Hesková, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR)
doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. (Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze, ČR)
JUDr. PhDr. Ing. Marian Horváth, Ph.D. (Vysoká škola Danubius, SR)
Ing. JUDr. Mgr. Radek Hrábek, PhD., LL.M. (Právnická akademie Hodonín, ČR)
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M. (Vysoká škola CEVRO Institut, ČR)
plk. PhDr. Štěpán Kavan, Ph.D. (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ČR)
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. MBA (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, SR)
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB, SR)
doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. (Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom, SR)
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. (Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici, SR)
Mgr. Bc. Josef Kříha, PhD. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR)
prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. (Podnikovohospodárska fakulta, EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, SR)
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, ČR)
pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, SR)
doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD. (Vysoká škola Danubius, SR)
doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D. (Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany, ČR)
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD. (Ústav ekonomiky a manažmentu FPV UKF v Nitre, SR)
doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR)
doc. dr. sc. Anita R. Peša (Zadarská univerzita, Chorvatsko)
doc. Juliusz Piwowarski, Ph.D. (University of Public and Individual Security "Apeiron", Krakow, Polsko)
prof. Andrij Borisovič Počtovjuk, CSc. (Kremenčugská státní univerzita M. Ostrohradského, Ukrajina)
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA (Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, ČR)
PaedDr. Petr Přecechtěl (Fakulta bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze, ČR)
prof. Ing. Roman Rak, Ph.D. (AMBIS vysoká škola, ČR)
doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., MBA (Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR)
doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. (Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, ČR)
Mgr. Štěpán Strnad, PhD. (Fakulta bezpečnostního managementu, Policejní akademie ČR v Praze, ČR)
doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, ČR)
prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. (Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, SR)
pplk. doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, SR)
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, SR)
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, ČR)
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. (Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, SR)
PhDr. Jozef Vlčej, PhD. (Medzinárodný klub SR, SR)
hon. prof. Dr. Vasyl Zaplatinskyi, CSc., PhD. (Akademie bezpečnosti a zdraví, Ukrajina)
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (Fakulta bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze, ČR)
prof. Ing. Elena Žárska, CSc. (Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, SR)

ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU:
doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (předseda); Ondřej Cikán; Ing. Dagmar Hánová; Ing. Petra Klimešová; Mgr. Bc. Josef
Kříha, PhD.; Jitka Pánová; Ing. Štěpánka Petroušová; doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D.; Ing. Pavla Vápeníková

Důležité termíny:
- pro zaslání přihlášky na konferenci s příspěvkem/bez příspěvku
do
30. 9. 2022
do
30. 9. 2022
- pro zaslání příspěvku do kolektivní monografie/sborníku
- pro zaplacení konferenčního poplatku (platba na místě není možná!) do
30. 9. 2022
Za dodržení výše uvedených termínů děkujeme. Informace ke konferenci: info@vsers.cz
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Konferenční poplatek (vložné) pro akademické pracovníky a odbornou veřejnost:
 v rámci sekce I.-VIII. + plenární zasedání + společenský večer – 2 500 Kč (100 €),
 v rámci sekce IX. (účast pouze v pátek 21.10.) – 1 000 Kč (40 €),
 účast na sekci X. a XI. je bezplatná (bez publikačního výstupu a čerpání konf. služeb),
 bez osobní účasti na konferenci (pouze vydání příspěvku) – 1 000 Kč (40 €),
 vložné na konferenci nehradí pracovníci VŠERS.
Vložné zahrnuje organizační náklady a náklady spojené s vydáním konferenčních monografií,
konferenční materiály, stravu a občerstvení v průběhu konference (sekce I.-VIII. vč. společenského
večera). Vložné nezahrnuje náklady na ubytování. Cena vložného je jednotná a nelze ji dělit na
položky. Při neúčasti na konferenci se vložné nevrací, je ale možné za sebe vyslat náhradníka. Na
základě zaplaceného vložného je možné publikovat jeden příspěvek a konference se může zúčastnit
jedna osoba. Účast na konferenci není podmínkou publikování příspěvku. Konferenční poplatek je
nutné uhradit předem do 30. 9. 2022. Organizátoři si vyhrazují právo zrušit registraci v případě
neuhrazení vložného a nezařadit příspěvek do programu konference a recenzního řízení.
Úhrada vložného:
 Číslo účtu (CZK) 2101783605 / 2010. Fio banka, a.s. – V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1.
 Pro zahraniční platby číslo účtu: 2401783607 / 2010. IBAN CZ7120100000002401783607.
BIC FIOBCZPPXXX.
 Variabilní symbol = IČ platící organizace. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.
Pro informace a dotazy k fakturacím využijte e-mail: hanova@vsers.cz.

VŠERS
Žižkova tř. 5

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2

Krajský úřad Jihočeského kraje
B. Němcové 49/3
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Doprava do místa konání konference:
Krajský úřad Jihočeského kraje se nachází v ulici U Zimního stadionu, zastávka MHD U Soudu (2
min.). Z autobusového a vlakového nádraží (zastávka MHD Nádraží) lze využít trolejbus č. 5. Z VŠ
evropských a regionálních studií se do místa konání konference dostanete pěšky za cca 8 min.
Náklady na ubytování si účastník konference uhradí sám v místě ubytování. Bližší informace o
možnostech ubytování v Českých Budějovicích poskytneme zájemcům individuálně. Více
informací Vám sdělí pracovníci rektorátu VŠERS (rektorat@vsers.cz).
Organizátoři konference si vyhrazují právo provést výběr, které příspěvky budou zařazeny
do programu konference a publikovány. Publikovány budou po uhrazení vložného pouze
příspěvky, které souvisí s tematikou akce a úspěšně projdou recenzním řízením. Vybrané
příspěvky budou zveřejněny v monotematické kolektivní monografii (splňující kritéria
vykazatelnosti do RIV).
Obsahové a formální náležitosti příspěvku:
 Příspěvek musí obsahovat:
o název v češtině (slovenštině),
o název v angličtině,
o identifikaci autora včetně kontaktních údajů v češtině/slovenštině,
o identifikaci autora včetně kontaktních údajů v angličtině,
o anotaci a klíčová slova v češtině/slovenštině + angličtině,
o anotace musí obsahovat cíl článku a metody, hlavní výsledky a závěry,
o příspěvek musí obsahovat vědecky uznávanou literaturu (typicky literaturu
zařazenou do světových citačních rejstříků jako WOS nebo Scopus).
 Struktura příspěvku: úvod, cíl a metody, výsledky, závěr.
 Formátování článku:
o Pro formátování článku použijte šablonu:
https://konference.vsers.cz/form/czSablonaVsers.rtf
o rozsah příspěvku: maximálně 8 stran, formát A4
o Název příspěvku: maximálně 100 znaků
o Písmo: Times New Roman, vel. 11
o Řádkování: jednoduché, mezi odstavci volný řádek
o Okraje: 2,5 cm ze všech stran
o Nadpisy: nepoužívat velká písmena
o Tabulky: tabulky musí být ve formátu textu (nikoliv obrázku)
o Tabulky a obrázky: vždy musí být uveden nadpis a zdroj
o Citace: uvést do závorky v textu, případně jako poznámku pod čarou
o Seznam literatury a informačních zdrojů: všechny zdroje uvedené v seznamu
literatury, musí být odcitovány v textu příspěvku.
 Literatura: Zdroje v seznamu literatury uvádějte dle pokynů uvedených v šabloně!
 Příspěvky, kde nebudou dodrženy pokyny autorům a šablona příspěvku, budou
vráceny k doplnění, popř. nebudou otištěny. Dodržení předepsaných náležitostí autory
umožní vydání publikačních výstupů ve včasném termínu.
 Příspěvek zašlete na adresu edicni@vsers.cz, zprávu prosím označte jako „Příspěvek z
konference 2022“, jiná forma předání příspěvku není akceptována. Prosíme autory, aby
dodrželi termín zaslání příspěvku 30.9.2022. Příspěvky obdržené po tomto termínu
nebudou do recenzované publikace zařazeny.
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