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Konference Výhledy a přenos zkušeností s transformací ve 

vztahu k odolnosti místních samospráv proběhne v pátek, 

4. listopadu 2022 v Liberci, v České republice . 

 

Konference se bude konat v Hotelu Zlatý Lev v Liberci, ale 

můžete se jí zúčastnit i on-line prostřednictvím odkazu, který 

vám bude zaslán po registraci. 

 

Můžete se zaregistrovat k účasti off-line i on-line. Vezměte, 

prosím, na vědomí omezenou kapacitu pro off-line účast.  
 

Na konferenci se bude hovořit v angličtině, ruštině a češtině.  

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Svaz měst a obcí České republiky 

Monika Štěpánová / stepanova@smocr.cz 

www.smocr.cz 
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Čas Program 

8:30 – 9:00 Registrace, káva 

9:00 – 10:30 

Panel I: Krizové řízení  

• Martin Půta, člen EVR, hejtman Libereckého kraje  (CZ) 

• Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí  

• Roman Francl, operační důstojník, Koordinační centrum 

pro nouzovou odezvu (DG ECHO)  

• Luidmila Biriukova, starostka osady Velyka Pysarivka 

(UA) 

Moderátor: Pavel Branda, člen EVR , CORLEAP, Pracovní 

skupiny pro Ukrajinu (CZ)  

10:30 -10:45 Přestávka na kávu  

10:45 – 12:15 

Panel I I: Rekonstrukce Ukrajiny  

• Vitalij Kličko, starosta Kyjeva a předseda AUC  / on-line 

(UA) 

• Jaroslav Kurfürst, náměstek Ministra zahraničních věcí 

pro evropské otázky (CZ) 

• Anatolij Fedoruk, starosta města Bucha (UA) 

• Antonella Valmorbida, generální tajemnice, ALDA 

• TBC 

Moderátor: Petr Gandalovič , ředitel Odboru rozvojové 

spolupráce, Ministerstvo zahraničních věcí  (CZ) 

12:15 – 13:15 Oběd  

13:15 – 14:45 

Panel III: Energetická soběstačnost a boj s klimatem pro 

vyšší odolnost  

• Jevgen Groza, regionální manažer EU4Climate (UNDP)  

• Irina Maruniak, místostarostka Lvova (UA) 

• Vaida Aleknavičinė , členka místního shromáždění : 

městská rada okresu Joniškis  (LT)  

• Sandro Sordia, obec Zugdidi (GE) 

• Vladislav Cociu, starosta města Stefan Voda (MD) 

Moderátor: Eva Baños de Guisasola, poradce pro globální 

agendu, cíle udržitelného rozvoje a klima  (CEMR) 

14:45 – 15:00 Přestávka na kávu  



   
 

  

15:00 – 16:30 

Panel IV: Decentralizace  

• Elton Stafa, NALAS, PLATFORMA CEMR (AL) 

• Vitalij Maletskyi, primátor města Kremenchuk (UA) 

• Davit Melua, výkonný ředitel  NALAG (GE) 

• Ion Bizu, starosta města Cirpesti (MD) 

• Jaroslav Zámečník, primátor města Liberec (CZ)  

• Antonín Lízner, SMO ČR  

Moderátor: Jan Marian, zvláštní vyslanec pro Východní 

partnerství, Ministerstvo zahraničních věcí  

  

  



   
 

  

 

Bližší informace k jednotlivým panelům 

 
Panel I: Krizové řízení  

   
Velmi důležitou součástí odolnosti obcí je jejich schopnost zvládat krizové situace, které 

jsou nyní stále běžnější. Mohou to být přírodní katastrofy, jako povodně, požáry, nebo 

zemětřesení, a stále častěji také období sucha. V poslední době se četnost extrémních 

povětrnostních podmínek zvýšila. Obce jsou v první linii při zvládání pandemických 

situací, migračních vln (jako je například ta současná, způsobená válkou na Ukrajině), 

nebo problémů se zabezpečením dodávek vody, elektřiny nebo plynu. Proto je kvalitní 

krizové řízení a připravenost na tyto situace zásadní.   

  

Tento panel se zaměří na prezentaci nejlepší praxe ze zemí EU i Východního partnerství. 

Jak by měl být zaveden efektivní systém krizového řízení na obecní úrovni a jak by měl 

fungovat? Jak mohou obce účinně spolupracovat s regionální úrovní a také přes hranice 

v případě větších krizových událostí? Jak může být při krizovém řízení využito financování 

z EU fondů? Jaká je role obcí a regionů při zvládání aktuální migrační vlny Ukrajinců 

prchajících před válkou?   

 

 

Panel II – Rekonstrukce Ukrajiny   

 
Rekonstrukce Ukrajiny bude generační výzvou a nákladnou investicí do budoucnosti. Její 

forma a rozsah bude záležet na výsledku války a bezpečnosti prostředí. Může se stát také 

příležitostí – se zaměřením na přestavbu do lepšího stavu. Rekonstrukce by měla začít 

kritickými potřebami a jasně prioritizovat. Spolu s rekonstrukcí infrastruktury je nezbytná 

i důkladná transformace demokratických institucí s ohledem na proces přistoupení 

Ukrajiny k EU. Účastnit se budou globální dárci, ale EU bude stát v čele. Obce a města v EU 

už přispěla svou mírou solidarity během migrační krize a rekonstrukce bude další 

příležitostí ukázat trvalou podporu Ukrajině. Ukrajinský prezident navrhl, že by jednotlivé 

státy měly „adoptovat“ konkrétní ukrajinský region, nebo alespoň město. 

Tento panel se zaměří na to, jakou roli mohou evropská města hrát při rekonstrukci. Jak 

mohou města EU přispět městům na Ukrajině? Jak by mohla distribuce regionálního nebo 

městského zaměření na různé státy EU zapadnout do rekonstrukčního vzorce? Co je nejvíc 

potřeba? Co může být nabídnuto rychle v oboru kritické infrastruktury? Co nabízejí 

stávající iniciativy? Co můžeme udělat lépe? Jsme schopni zvládnout úplný rozsah?  

 
 

 

 

 

 



   
 

  

Panel III – Energetická soběstačnost a boj s klimatem pro vyšší odolnost 

 

Ruská nezákonná a neopodstatněná agresivní válka má vysoký dopad na energetický 

sektor. Vedle sekundárního efektu války využívá Rusko zdroje energie přímo jako zbraň. 

Dostatek energie se stává významným problémem. Přidružené země (Ukrajina, 

Moldavsko a Gruzie) jsou zranitelné na různých úrovních. Ukrajina v minulosti absolvovala 

tvrdé lekce a aktuálně se na ni přímo útočí. Velmi zranitelné Moldavsko je otevřeně 

vydíráno a Gruzie, která těží ze své strategické polohy, se vyrovnává s vysokými cenami. 

Toto obtížné pozadí vytváří kontext pro historickou energetickou transformaci, která 

představuje směs výzev a příležitostí. Jak se mohou města s těmito výzvami vyrovnat, a co 

mohou dělat obce, aby pokryly potřeby energií pro nadcházející zimu? Jaká jsou specifika 

úlohy obcí? Jak lze energetickou transformaci využít? Jaké části programů EU v oboru 

energetické transformace jsou atraktivní pro obecní úroveň v přidružených zemích 

Východního partnerství? 

A vedle této energetické krize zažíváme stále více znepokojivé úrovně znečištění klimatu. 

Co děláme na místní úrovni pro boj s klimatickými změnami a adaptace na ně? Státy, které 

podepsaly zprávu UNFCCC o svém klimatu postupují prostřednictvím národně 

stanovených příspěvků. Jakou podporu státy potřebují, aby mohly lépe plnit podmínky 

Pařížské dohody? 

 

 

 

  

Panel IV – Decentralizace   

  

Ukrajinská města a obce na všech úrovních prokázaly neobyčejnou odolnost po celou 

dobu ruské agrese. Distribuce a ubytování interně vystěhovaných lidí, podpora armády, 

humanitární pomoc, ochrana civilistů a zajištění fungování během agrese bylo mimo jiné 

výsledkem úspěšné decentralizace, kde mohou místní úřady převzít odpovědnost. Jaké 

z toho plyne poučení pro další kroky decentralizace? V jakých oborech by byl užitečnější 

více centralizovaný přístup? Jaká je situace v Moldavsku a Gruzii? Existuje nějaké poučení 

pro zvýšení odolnosti a efektivity pro místní veřejnou správu? Jaká je role procesu 

decentralizace při přístupu k EU? Jak může být EU nápomocna při hledání správné 

rovnováhy a zvyšování odolnosti na obecní úrovni?  
  



   
 

  

 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


