
 

                            

Vysoká škola evropských a regionálních studií 
v Českých Budějovicích 

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci 

„„UUddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  VVIIIIII..  ––  EEvvrrooppaa  vv  rreeffoorrmmnníímm  ččaassee““  
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a 

primátora statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody 

           

                                                                   
Termín konání: 
30.3.–31.3.2017 

Místo konání: 
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

(zastávka MHD U Soudu), zasedací místnost zastupitelstva 

KKoonnffeerreennccee  jjee  uurrččeennaa  pprroo  ooddbboorrnnoouu  vveeřřeejjnnoosstt,,  ssttuuddeennttyy,,  pprraaccoovvnnííkkyy  vveeřřeejjnnýýcchh  iinnssttiittuuccíí,,  

nneezziisskkoovvýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí  ii  ppřřeeddssttaavviitteellee  ssoouukkrroommééhhoo  sseekkttoorruu..   

Cíle konference:  
1. Zhodnotit aktuální situaci, problémy a výzvy EU v polovině programovacího období 2014-2020 (institucionální 

reformy, různé představy o budoucnosti EU, obavy z dalšího rozšiřování EU a migrace, udržitelnost základních 

svobod EU, vnitřní a vnější bezpečnost EU, regionální rozvoj evropských regionů). 

2. Identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalitativního i kvantitativního rozvoje životní úrovně občanů ČR a 

jiných států EU z hlediska současného ekonomického vývoje. 

3. Postihnout základní trendy a prognózovat scénáře budoucího vývoje ČR a dalších států v rámci Evropské unie 

(participace občanů na evropské integraci, udržitelnost Schengenu, zavedení eura, čerpání ze strukturálních 

fondů, dopady Brexitu na ostatní státy EU apod.). 

4. Připomenout 50. výročí úmrtí německého politika Konrada Adenauera, prvního poválečného kancléře Německa a 

prvního předsedy CDU, a 60. výročí podpisu Římských smluv zakládajících EHS a EURATOM. 

31.3.2017 bude pořádána v rámci projektu GA ČR „Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech 
Jihočeského kraje v komparativní perspektivě“ zvláštní sekce konference „Česká a slovenská města v 
Sametové/Něžné revoluci“. 
 

Bližší informace budou zveřejněny na http://konference.vsers.cz 
Jednací jazyky konference: čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština 
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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 v Českých Budějovicích, ČR) 
� Ing. Monika Blišťanová, PhD. (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, SR) 
� doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR) 
� doc. PhDr. Peter Čajka, Ph.D. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici, SR) 
� Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (předseda) (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� doc. JUDr. Miroslav Felcan, PhD., LL.M. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, SR) 
� plk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D. (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV ČR v Praze, ČR) 
� prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (Vysoká škola Karla Engliše, ČR) 
� PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR) 
� Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. (Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze, ČR) 
� doc. Ing. Aleš Hes, CSc. (Vysoká škola finanční a správní, ČR) 
� doc. Ing. Marie Hesková, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D. (Policejní akademie České republiky v Praze, ČR) 
� plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ČR) 
� Ing. Lucia Kováčová, PhD. (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, SR) 
� PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD. (Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR) 
� doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. (Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici, SR) 
� prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. (Podnikovohospodárska fakulta, EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, SR) 
� mjr. Ing. Milan Marcinek, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, SR) 
� Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, ČR) 
� doc. Ing. Aleksandr Efim Olaru, Ph.D. (Moldavská státní technická univerzita v Kišiněvě, Moldavsko) 
� pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, SR) 
� doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD. (Vysoká škola Danubius, SR) 
� 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. PhDr. René Pawera, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� prof. Andrij Borisovič Počtovjuk, CSc. (Kremenčugská státní univerzita M. Ostrohradského, Ukrajina) 
� prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� PhDr. Vít Rouč, Ph.D. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, ČR) 
� doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. (Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava, ČR) 
� doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D. (Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, ČR) 
� doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. (Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, SR) 
� doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� PhDr. Jozef Vlčej, PhD. (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, SR) 
� doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. (Institut pro veřejnou správu Praha, ČR) 
� hon. prof. Dr. Vasyl Zaplatinskyi, CSc., PhD. (Akademie bezpečnosti a zdraví, Ukrajina) 
� prof. Ing. Elena Žárska, CSc. (Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, SR) 

 

ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU: 
Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (předseda); Mgr. Vladimír Čížek; Ondřej Cikán; Ing. Vlasta Doležalová; RNDr. Růžena 
Ferebauerová; Ing. Dagmar Hánová; Ing. Petra Klimešová; Mgr. Josef Kříha; PaedDr. Vladimír Kříž; Ing. Martina 
Leskovcová; Jitka Pánová; doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.; Jana Píchová; PhDr. Jiří Petráš; prof. PhDr. Jan Rataj, 
CSc.; Mgr. Richard Říha; doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.; doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. 
 
TEMATICKÉ OKRUHY V JEDNOTLIVÝCH ODBORNÝCH SEKCÍCH: 

I. Lokální a regionální rozvoj ČR a EU v kontextu udržitelného rozvoje (30.3.2017) 
II. Socioekonomický rozvoj evropských regionů (30.3.2017) 

III. Bezpečnostní a státoprávní aspekty udržitelného rozvoje (30.3.2017) 
IV. Juristické a kriminologické aspekty bezpečnosti (30.3.2017) 
V. Aktuální otázky bezpečnostního managementu (30.3.2017) 

VI. Současná EU - její problémy a perspektivy v roce 2017 (30.3.2017) 
VII. Česká a slovenská města v Sametové/Něžné revoluci (31.3.2017) 

VIII. Historická paměť a odkaz a současné otázky demokracie v České republice (31.3.2017) 
IX. Udržitelný rozvoj ČR a EU z pohledu studentů – zvláštní studentská sekce pro  studenty 

bakalářského a magisterského studia (29.3.2017) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Přihlásit na konferenci je možné od 16.1.2017 na adrese http://konference.vsers.cz 
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RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE 
 

30. 3. 2017 

  9:00  registrace účastníků, občerstvení 
10:00  slavnostní zahájení konference 
10:00–12:00 plenární zasedání  
12:00–13:00    oběd (Krajský úřad) 
13:00–17:00    jednání v sekcích I.-VI. 
                            (v průběhu přestávky s občerstvením) 
17:00–17:30 ukončení 1. dne konference 
18:00  společenský večer 

31. 3. 2017 

  9:00–12:00 jednání v sekci VII., VIII. 
12:00–12:30 ukončení 2. dne konference 
12:30  oběd (Krajský úřad) 
  

 
Důležité termíny: 
- pro zaslání přihlášky na konferenci, anotace příspěvku do 13. 3. 2017 
- pro zaslání příspěvku do kolektivní monografie/sborníku do 13. 3. 2017 
- pro zaplacení konferenčního poplatku (lze i na místě) do 30. 3. 2017 
Za dodržení výše uvedených termínů děkujeme. 
 
Informace ke konferenci: Ing. Jiří Dušek, Ph.D. na adrese dusek@vsers.cz nebo  
    Jana Píchová na adrese rektorat@vsers.cz 

 
Organizátoři konference si vyhrazují právo provést výběr, které příspěvky budou 
publikovány. Publikovány budou pouze příspěvky, které souvisí s tematikou akce, byly 
osobně odprezentovány a úspěšně projdou recenzním řízením. Vybrané příspěvky budou 
zveřejněny v monotematické kolektivní monografii (splňující kritéria vykazatelnosti do RIV) 
nebo postkonferenčním sborníku, který bude předložen k indexaci do Thomson Reuters 
Conference Proceedings database(s). Ostatní příspěvky budou zveřejněny v elektronickém 
recenzovaném sborníku z konference. 
 
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, 
o anotaci a klíčová slova v angličtině, 
o anotace musí obsahovat cíl článku a metody, hlavní výsledky a závěry. 

� Struktura příspěvku: úvod, cíl a metody, výsledky, závěr. 
� Formátování článku: 

o Pro formátování článku použijte šablonu: 
o http://vsers.cz/wp-content/uploads/2016/12/CZ-SablonaVSERS.docx  
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! 
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� 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 2017“, jiná forma předání příspěvku není akceptována. Prosíme autory, aby 
dodrželi termín zaslání příspěvku 13.3.2017. Příspěvky obdržené po tomto termínu 
nebudou do recenzované publikace zařazeny. 

 
Doprava do místa konání konference: 
 

Krajský úřad Jihočeského kraje se nachází v ulici U Zimního stadionu č. 2, zastávka MHD U Soudu 
(2 min). Z autobusového a vlakového nádraží (zastávka MHD Nádraží) lze využít trolejbus č. 5. 
Z Vysoké školy 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, v rámci 
konference jsou nasmlouvány vybrané hotely, které poskytují účastníkům konference ubytování za 
zvýhodněné ceny. Více informací Vám sdělí pracovníci rektorátu VŠERS (rektorat@vsers.cz).  
 
Konferenční poplatek pro účastníky konference/autory článků v rámci sekce I., II., III., IV., 
V., VI je 1250 Kč (50 €), pro sekci VII. 500 Kč (25 €), sekce VIII. a IX. je bezplatná (bez 
publikačního výstupu). Konferenční poplatky lze zaplatit na místě v den konání konference, nebo 
poslat na účet: OBERBANK AG České Budějovice (náměstí Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 
České Budějovice) – číslo účtu: 7000012206/8040, Variabilní symbol: jako VS uveďte IČO 
organizace, která bude vložné platit. IBAN: CZ83 8040 0000 0070 0001 2206. BIC: OBKLCZ2X. 
Poplatkové dispozice pro zahraniční platební příkaz: OUR - všechny poplatky platí odesílatel 
platby. 
 

 
 

Krajský úřad Jihočeského kraje, 
U Zimního stadionu 1952/2 – 

místo konání konference 
 

VŠERS, 
Žižkova tř. 6 a 5 

DK Metropol 
Senovážné nám. 

248/2 – místo konání 
konference 

Slavie – spolkový a 
kulturní dům 

Jirsíkova 2 – místo 
konání konference 


