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KONFERENCE „UDRŽITELNÝ ROZVOJ V. – UDRŽITELNÝ
ROZVOJ 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO
EVROPSKÉ UNIE“
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "SUSTAINABLE
DEVELOPMENT V. - SUSTAINABLE DEVELOPMENT 10
YEARS AFTER THE CZECH REPUBLIC JOINED THE
EUROPEAN UNION"
Jiří Dušek*
Ve dnech 20. 3. - 21. 3. 2014 proběhla v Českých Budějovicích pod záštitou
představitelů jihočeského regionu - hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího
Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy
mezinárodní vědecká konference na téma „Udržitelný rozvoj V. – Udržitelný
rozvoj 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie“. Volně tematicky
navázala na minulou konferenci z roku 2013 „Udržitelný rozvoj IV. - Regionální
politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007 - 2013
a perspektivy rozvoje 2014 - 2020“, která hodnotila úspěšnost České republiky v
programovacím období 2007 – 2013. Nyní se zaměřila na komplexní hodnocení
všech aspektů vstupu ČR do EU. Konference tak již popáté pokračovala v
tradici konferencí a diskusních setkání věnovaných udržitelnému rozvoji v
kontextu významných a aktuálních evropských témat – v roce 2012 „Udržitelný
rozvoj III. – Funkce moderního evropského státu: rozkvět nebo úpadek ve
prospěch soukromého sektoru?“, v roce 2011 „Udržitelný rozvoj v podmínkách
ekonomické krize“ a v roce 2010 „Udržitelný rozvoj v evropských regionech“.
Konferenci pořádala, obdobně jako v minulých letech, Vysoká škola
evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích ve spolupráci s nadací
Konrad-Adenauer-Stiftung Prag, Jihočeským krajem a Statutárním městem
České Budějovice. Konference byla dále podpořena Eurocentrem České
*

Ing. Jiří Dušek, Ph.D. působí jako prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj na Vysoké školy
evropských a regionálních studií, Žižkova 6, 370 01 České Budějovice, Česká republika,
dusek@vsers.cz.
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Budějovice, informačním střediskem Europe Direct České Budějovice a
Oberbank. Mediálním partnerem akce byla MF Dnes.
Vzhledem k tomu, že si v letošním roce Česká republika připomíná nejen 10.
výročí vstupu do Evropské unie a 15 let členství v NATO, ale též mimořádné
významné výročí 25 let od Sametové revoluce, která v roce 1989 znamenala
zásadní zlom v přechodu Československa k svobodě a demokracii, byla nově
navázána spolupráce s dalším partnerem konference - Jihočeským muzeem v
Českých Budějovicích. Ve spolupráci s Jihočeským muzeem byla 21. 3. 2014
pořádána v rámci výzkumného projektu Grantové agentury ČR „Průběh
Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní
perspektivě“ zvláštní sekce věnovaná výročí roku 1989 pod názvem "Sametová
revoluce v obcích, městech a regionech aneb rok zázraků 1989 na místní a
regionální úrovni v kontextu střední a východní Evropy".
Konference byla určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky
veřejných institucí, neziskových organizací i představitele soukromého sektoru.
Cílem konference bylo zejména:
1) Zhodnocení úspěšnosti transformace ČR a dalších nových států EU po
roce 1989 a vlivu evropské integrace na tento proces z pohledu cílů
socioekonomických,
právních,
bezpečnostních,
politických,
ekologických a environmentálních.
2) Identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalitativního i
kvantitativního rozvoje životní úrovně občanů ČR a jiných
středoevropských regionů z hlediska současného ekonomického
vývoje.
3) Postihnout základní trendy a prognózovat scénáře budoucího vývoje
nových států v rámci Evropské unie (zavedení eura, čerpání ze
strukturálních fondů apod.).
Konference se setkala s mimořádným zájmem, proto proběhla v celkem 6
sekcích:
I) Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje –
sekce A – 20. 3. 2014,
II) Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje –
sekce B – 20. 3. 2014,
III) Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje –
sekce C – 20. 3. 2014,
IV) Politologické a bezpečnostní aspekty udržitelného rozvoje – 20. 3.
2014,
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V)

Sametová revoluce v obcích, městech a regionech aneb rok zázraků
1989 na místní a regionální úrovni v kontextu střední a východní
Evropy – sekce A – 21. 3. 2014,
VI) Sametová revoluce v obcích, městech a regionech aneb rok zázraků
1989 na místní a regionální úrovni v kontextu střední a východní
Evropy – sekce B – 21. 3. 2014,
Po skončení prvního dne konference bylo pro účastníky uspořádáno od 19.
hodin neformální setkání v prostorách Střední a Vyšší odborné školy cestovního
ruchu.
Konference se zúčastnilo kromě širší laické i odborné veřejnosti více než
110 aktivních účastníků nejen z České republiky, ale i Slovenska, Německa a
Ruska a Ukrajiny. Vzhledem ke specifičtějšímu zaměření konference se v
letošním roce konference neúčastnili zástupci z Polska a Rakouska, na druhé
straně se díky společné historii a problematice Sametové revoluce účastnilo
více zástupců ze Slovenska. Z nejvýznamnějších účastníků konference lze
jmenovat například Ing. Mgr. Jana Michala, vedoucího Zastoupení Evropské
komise v ČR či paní Kathrin Altmann z Europaregion Donau-Moldau
(Wissensplattform Hochschulkooperationen). Kromě aktivních účastníků
participovalo na konferenci i několik desítek dalších posluchačů. Zájem je proti
předcházejícímu ročníku je na přibližně stejné úrovni, částečně se zvýšil poměr
mezi aktivně vystupujícími a pasivními účastníky konference.
Typ listiny
Štábní listina
Prezenční listina
Celkem

Počet účastníků
20.03.14
21.3.2014
32
18
95
65
127
83

Celkem
50
160
210

Plenární zasedání konference se konalo v jednacím sále zastupitelstva
Jihočeského kraje. Jako první řečník předstoupil před zúčastněné rektor Vysoké
školy evropských a regionálních studií doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. Pozdravil
účastníky konference, připomněl důležitost konání takové akce, zvláště v
souvislosti s výročím přistoupení České republiky k Evropské unii. Popřál všem
hostům plodná a všestranně užitečná konferenční jednání a také příjemný
pobyt v krajském městě. Neopomněl také zdůraznit blízkost a důležitost
spolupráce Krajského úřadu Jihočeského kraje, jehož zástupce JUDr. Milan
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Kučera, Ph.D. při této příležitosti pozdravil všechny účastníky, a Vysoké školy
evropských a regionálních studií, která každoročně vede k pořádání takto
regionálně významné akce.
Poté přistoupil k řečnickému pultu zástupce spolupořadatele konference
Konrad Adenauer Stiftung dr. Werner Bőhler. Ten ve své zdravici účastníkům
konferenčního jednání mluvil především o předkládání smysluplných projektů
pro rozvoj evropských regionů, protože od úspěšné regionální politiky se
posléze odvíjí také prosperita společenská a národní. Konrad Adenauer Stiftung
se pravidelně podílí na financování regionálních projektů, protože v nich
spatřuje budoucnost regionálního rozvoje. Dr. Bőhler rovněž hovořil o
důležitosti spolupráce na úrovni regionů sousedících spolu státními hranicemi,
protože taková spolupráce zakládá po všech stránkách výhodnou kooperaci
přeshraniční.
Třetím řečníkem v plenárním zasedání konference byl Ing. Mgr. Jan Michal,
vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice. Jeho rozsáhlé
vystoupení se týkalo bilance desetiletého členství České republiky v Evropské
unii. Přiléhavý byl proto i název příspěvku: 10 let v Evropské unii. Co nám
Evropská unie dala, vzala a co nám nabízí? Pan Michal hovořil o politickém
rozměru Evropské unie. Připomněl současnou krizi na Krymském poloostrově a
roli Evropské unie v této krizi. V souvislosti s výše uvedenou krizí zdůraznil
řečník rovněž bezpečnostní aspekt našeho členství v EU. Podle J. Michala
jsme již deset let součástí největšího ekonomického celku na světě, co se týče
HDP, a stejně tak jsme se dočkali nejvyšší možné politické a bezpečnostní
stability. Řečník svá slova dokazoval čísly o růstu exportu a importu zboží,
výrobků a služeb a také rostoucími investicemi do naší ekonomiky. J. Michal
nezapomněl zmínit reflexi ekonomické krize v naší ekonomice, protože export
naší země táhne právě vývoz do zemí EU. Dále mluvil řečník o kvalitě života a
životním standardu, jež doznaly velkého zlepšení právě po našem vstupu do
EU. Prodloužila se průměrná délka života Čechů, zlepšila se kvalita ovzduší a
vody, stejně jako bezpečnost zboží. Zvýšení kvality života je tak
nezpochybnitelným pozitivem našeho členství v EU. Aby však p. Michal
nemluvil pouze o kladných bodech našeho členství, zmínil rovněž některé
zápory. Je to především ztráta suverenity, protože celá řada kompetencí byla
převedena z národní úrovně na úroveň nadnárodní, v tomto případě na orgány
EU. Z toho vyplývá potřeba naučit se přijímat kompromisy. J. Michal v této
souvislosti zmínil průzkum, podle něhož se občany Evropské unie cítí nejvíce
být Lucemburčané, a nejméně Britové. Češi jsou ve vnímání evropského
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občanství někde uprostřed. Řečník mluvil o menší míře důvěry, již naši občané
v EU vkládají. Podle něj je to způsobeno zejména malou informovaností o dění
v EU a také již zmíněnou provázaností naší země se zeměmi EU v době
hospodářské krize. Jaké jsou tedy podle Ing. Mgr. Jana Michala přínosy a
náklady členství v EU? Vlastní odpovědnost kontra malá informovanost.
Zásadní však je, že jsme součástí celku, který nám zajišťuje sociální, politickou i
jinou bezpečnost.
Z pracovních důvodů se konference nemohl zúčastnit německý politik pan
Konrad Kobler, Bezirksvorsitzender Niederbayern der Europa-Union Bayern
e.V., operativně tak místo jeho vystoupení bylo zařazeno krátké vystoupení
pana Kautze a Ing. Bokšové. Michael Kautz hovořil o mezinárodní spolupráci
mezi českými školami (zaměřil se na Biskupské gymnázium v Českých
Budějovicích) a školami německými. Zdůraznil, že lidé, kteří jsou vysíláni na
výměnné pobyty do ciziny, pracují ve firmách i na velvyslanectvích. Připomněl,
že studenti Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích dosahují velkých
úspěchů u mezinárodních jazykových zkoušek i v jazykových soutěžích. Na
podporu výměnných pobytů by tudíž mělo jít více prostředků a jde i o stipendijní
pobyty. Michael Kautz hovořil o tom, že o čem lidé snili před 25 lety, je nyní
samozřejmost. Poznáváme se navzájem a jsme Evropany v pravém slova
smyslu. Poté vystoupila s krátkou zdravicí Ing. Monika Bokšová z Eurocentra
České Budějovice, která rovněž hovořila o důležitosti akcí, jako je tato, protože
vede k uvědomění si, jak důležité naše členství v Evropské unii je a jak díky
vzájemné úzké spolupráci uvnitř EU může kvést internacionální kooperace.
Dalším řečníkem byl Ing. Lubomír Sýkora, honorární konzul Rakouské
republiky v České republice. Jeho příspěvek nesl název Česko-rakouské vztahy
po rozšíření Evropské unie na východ v roce 2004. Pan Sýkora mluvil
především o nebezpečí ztráty historické paměti, abychom nikdy nezapomněli,
jaká omezení a zákazy s sebou neslo žití v socialistickém zřízení. Rovněž
zmínil důležitost spolupráce na úrovni mikroregionů – Jihočeský kraj, Bavorsko,
Horní Rakousko. Sdělil plénu, že Horní Rakousko byla nejzaostalejší spolková
země celého Rakouska a po nastartování úzké spolupráce s okolními
přeshraničními regiony zbohatlo a stalo se jedním z nejbohatších rakouských
regionů. Bavorsko z toho těží taky, a tudíž i my toho musíme umět využít. Už
dnes jsme na čtvrtém místě v obchodním partnerství s Rakouskem. Rakousko
tu také hodně investuje (VOEST, Wienerberger…), a je proto nanejvýš žádoucí
bilaterální spolupráci s Rakouskem neustále prohlubovat.
Poslední příspěvek paní Kathrin Altmann z Euroregionu Vltava-Dunaj
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pojednával o bilaterální spolupráci. Nazýval se: Spolupráce institucí
poskytujících terciární vzdělávání v rámci přeshraniční kooperace. Ta zahrnuje
přeshraniční kooperaci 7 regionů v České republice, Rakousku a Německu.
Zmíněný Euroregion vznikl na základě analýzy potřeb mikroregionů v těchto
zemích. Jedná se celkem o 6 milionů lidí na ploše 60 000 kilometrů čtverečních.
HDP v Euroregionu Vltava-Dunaj je na 13. místě ve srovnání se zeměmi
Evropské unie. Je důležité vytvořit kontakty, protože organizační struktura
euroregionu je značně členitá a rozvětvená. Za Jihočeský kraj je ve vedení
euroregionu hejtman Mgr. Jiří Zimola, za Dolní Rakousko představitelé
spolkové vlády atd. Sídlo kanceláře euroregionu je v Linci. Čtyři experti z
každého regionu jsou zapojeni do znalostních platforem. Spolupráce byla
nastartována na začátku roku 2013 a teď už je hodně intenzivní. Jedná se o
pracovní trh, cestovní ruch a mobilitu. Pracovní skupiny pracují na celé řadě
projektů. Jedná se například o inovace, podnikatelskou spolupráci, spolupráci
vysokých škol, dopravu, mobilitu atd.
Závěrem svého příspěvku p. Altmann zdůraznila, co Euroregion VltavaDunaj přinesl. Je to především výborná spolupráce v rámci mikroregionu, využití
lokálního potenciálu, regionální možnosti zaměstnanosti, zapojení mladých. V
březnu 2014 je celý Euroregion Vltava-Dunaj na dobré cestě a paní Altmann
věří, že v takto nastoupené cestě bude zdárně pokračovat.
Jako poslední řečník vystoupil v rámci plenárního zasedání doc. PhDr.
Lukáš Valeš, Ph.D. z Vysoké školy evropských a regionálních studií, který
krátce představil páteční konferenční jednání, týkající se výročí 25 let od
Sametové revoluce, a pozval všechny zúčastněné, aby poctili páteční řečníky
svou přítomností.
I v rámci ostatních 6 sekcí a multidisciplinárního pohledu dalších účastníků
konference z řad politologů, ekonomů, bezpečnostních a jiných odborníků došlo
nejen ke zhodnocení současného stavu a budoucích perspektiv ČR v rámci EU,
ale i k podnětné diskuzi ohledně problematiky demokracie a společenských
hodnot v evropském prostoru či ekonomicky tržního a ekologického
orientovaného hospodářského systému, integrovaného do struktur společného
vnitřního trhu EU. Diskuze díky ukrajinským a ruským zástupcům reflektovala i
další aktuální téma, což je již zmíněná ruská anexe Krymu a vztah Ukrajiny a
Ruska k Evropské unii
Závěrečným výstupem z konference bude 5 tematických kolektivních
vědeckých monografií více než 100 autorů, které vyjdou na podzim roku 2014.
Vzhledem k pozitivním ohlasům účastníků i partnerů konference probíhá v
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současné době jednání ohledně stanovení termínu konání příští konference,
konference bude opět zaměřena na problematiku trvale udržitelného rozvoje v
evropském prostoru, s největší pravděpodobností bude reflektováno téma
Jednotného vnitřního trhu. Celkově lze hodnotit tuto konferenci svým rozsahem,
významem a závažností diskutovaných témat za konferenci velmi přínosnou
nejen pro aktivně vystupující účastníky, ale i pasivní účastníky konference, o
čemž svědčí nejen setrvalý zájem účastníků o tuto konferenci, ale i jejich kladná
zpětná vazba.
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