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STRATEGICKÝ DIALOG 

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO  

PRACOVNÍ PROGRAM PRO ROKY 2019 - 2021 

 

Dne 3. července 2015 podepsali ministři zahraničí České republiky a Spolkové republiky 

Německo Společné prohlášení o Strategickém dialogu a posunuli tak vzájemné vztahy na 

novou úroveň. Politické, hospodářské, společenské a kulturní vazby jsou dnes mezi Českem a 

Německem tak dobré jako nikdy dříve. V duchu Česko-německé deklarace z roku 1997 a 

Smlouvy o dobrém sousedství z roku 1992 se naše země společně dívají do budoucnosti coby 

aktivní tvůrci sjednocené Evropy. 

Cílem Strategického dialogu je upevňování vzájemné důvěry, spolupráce ve vybraných 

stěžejních oblastech, jakož i mezivládní výměna informací a koordinace. Stanovené cíle 

naplňuje Strategický dialog s výrazným úspěchem: 

Česká a německá ministerstva dnes úzce a s důvěrou spolupracují v celkem jedenácti 

pracovních skupinách, které představily četné iniciativy a projekty přeshraniční spolupráce. 

Naše země nadto vedou intenzivní dialog o další budoucnosti evropské integrace. V mnoha 

oblastech koordinujeme aktivity naší evropské politiky a společné pozice hájíme navenek. 

Rostoucí důvěra a otevřenost názorové výměny v rámci Strategického dialogu umožňuje 

oběma stranám lépe posoudit politickou situaci a oblast zájmů v Evropě.  

Strategický dialog se rozvinul v mnoha oblastech, je úspěšně a aktivně spoluutvářen 

parlamenty, spolkovými zeměmi i česko-německou občanskou společností. 

V dialogu chceme i nadále aktivně pokračovat, jeho prostřednictvím posilovat vzájemnou 

soudržnost v Evropě a společně pracovat na překonávání hranic. Konstruktivní spoluprací 

přispíváme k nalézání celoevropských odpovědí na současné společenské výzvy.  

Strategický dialog by měl být hnacím motorem dynamického vývoje našich vztahů i  

v budoucnu. Z tohoto důvodu jsme v červnu 2019 vyhodnotili tematické oblasti spolupráce. 

Na základě vybudovaných partnerství chceme ve spolupráci pokračovat i v následujících 

letech. Všechny rezorty, které se na Strategickém dialogu podílejí, navrhly v rámci svých 

pracovních skupin konkrétní kooperační projekty, jakož i aktivity a stanovily cíle pro období 

2019 až 2021. 

Tyto Kooperační projekty a cíle budou jednotlivé česko-německé pracovní skupiny 

Strategického dialogu realizovat samostatně a ve vzájemné shodě je budou moci průběžně 

aktualizovat a upravovat. V případě potřeby a zájmu obou stran je možné zřízení dalších 

pracovních skupin. Po završení stávajícího pracovního programu v roce 2021 by se měla 

uskutečnit další evaluace Strategického dialogu.  
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Praha dne 30. září 2019 

 

Heiko Maas 

 

Za Ministerstvo zahraničí  

Spolkové republiky Německo 

 

 

Tomáš Petříček 

 

Za Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky  
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PRACOVNÍ PROGRAM  (prodloužen do roku 2022) 

 

PS 1: Zahraniční a evropská politika 

 Odborné konzultace evropských odborů ke sladění zkušeností, plánů a priorit 

německého a českého předsednictví v Radě EU. 

 Pokračování konzultací mezi státním ministrem M. Rothem a náměstkem 

A. Chmelařem k evropským tématům. 

 Konference o evropské politice se zástupci česko-německé občanské společnosti 

zejména se zástupci Česko-německého fondu budoucnosti a Česko-německého 

diskusního fóra (rok 2021/22). 

 Odborné konzultace k Východnímu partnerství, západnímu Balkánu, Indo-Pacifiku, 

migrační politice a k dalším zahraničněpolitickým tématům s důrazem na priority CZ 

PRES 2022. 

 Pokračování konzultací poradního grémia pro přeshraniční spolupráci 

(Abstimmungskreis). 

 Setkání ministrů zahraničí, náměstků a státních tajemníků: intenzivnější kooperace  

a koordinace v klíčových oblastech spolupráce. 

 Bilaterální konzultace pracovní skupiny: setkání min. dvakrát ročně, identifikace 

klíčových oblastí a další rozvoj spolupráce a aktivit PS. 

 

PS 2: Kultura, jazyk a mládež  

 Společná česko-německá spolupráce s třetími zeměmi v oblasti péče o památky  

a zachování kulturního dědictví. 

 Realizace festivalu „Cesta za svobodou“ (září 2019) – 30. výročí událostí na Německém 

velvyslanectví v Praze. 

 Česká republika jako hlavní hostující země na mezinárodním knižním veletrhu 

Leipziger Buchmesse v Lipsku (2019). 

 Zápis společné česko-saské nominace hornického kulturního regionu 

Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO (2019). 

 Spolupráce při nominaci „Slavné lázně Evropy“, mezinárodní sériová nominace, která 

byla nominována na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO.  

 Podpora projektu Musica Non Grata ze strany Německého ministerstva zahraničí - V 

programu rozloženém do několika sezon má Národní divadlo Praha v úmyslu znovu 

oživit skladatelky a skladatele tzv. „Entartete Musik“ neboli „zvrhlé hudby“. 
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 Spolupráce Národního muzea a Domu bavorských dějin na přípravě společné výstavy 

o baroku nazvané „Evropské baroko“ (pracovní název), která by se měla uskutečnit 

v roce 2023. 

 Slavnostní zahájení výstavy „Naši Němci“ v roce 2021 – výstava Collegia Bohemica 

v Ústí nad Labem. Expozice se bude věnovat dějinám německojazyčného obyvatelstva 

v českých zemích od středověku po 20. století. 

 Organizace konference na podporu výuky českého jazyka ve Spolkové republice 

Německo v roce 2020. 

 Organizace konference zaměřené na podporu výuky češtiny v Německu. 

 Pokračování projektu „Šprechtíme“, kampaně na podporu německého jazyka v České 

republice.  

 Pokračování úspěšné spolupráce v rámci programů Interreg. 

 Spolupráce v oblasti politiky mládeže: realizace stěžejního tématu „Mládež utváří 

budoucnost“ (až do roku 2023) prostřednictvím TANDEMu a mládežnických agentur 

 Rozvoj spolupráce mládeže na památných místech Spolkové republiky Německo a 

České republiky, česko-německé setkání mládeže v Berlíně v listopadu 2019. 

 Workshopové diskuze s odborníky a mediální tábor s mladými lidmi na témata 

politického vzděláváním. 

 Rozvoj digitálních metod a nástrojů pro spolupráci během pandemie. 

 Rozvoj specifických aktivit pro obnovení výměn mládeže mezi Spolkovou republikou 

Německo a Českou republikou. 

 

PS 3: Práce, duální vzdělávání a sociální věci 

 Pokračování spolupráce k „budoucnosti práce“, digitalizace. 

 Integrace osob se zdravotním postižením na trhu práce. 

 Pokračování a rozvoj přeshraniční koordinace trhu práce mezi veřejnými službami 

zaměstnanosti a EURES. 

 Diskuse o integraci zvlášť znevýhodněných skupin, zejména osob se zdravotním 

postižením. 

 Sladění aktivit souvisejících s vzestupnou sociální konvergencí v EU, mj. s ohledem na 

minimální mzdu a základní sociální zabezpečení. 
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PS 4: Výzkum a vývoj 

 2. bilaterální výzva v rámci programu EUREKA se zaměřením na nanotechnologie, nové 

materiály a digitalizaci. Koncem roku 2020/začátkem roku 2021 odstartovalo pět 

vybraných projektů. 

 Uspořádání 4. konference z cyklu konferencí o vědě a výzkumu na jaře/v létě roku 

2022. 

 Příprava 3. bilaterální výzvy v rámci programu EUREKA se zaměřením na témata 

4. konference o vědě a výzkumu. 

 Příprava rozšíření programu Dioscuri pro střední a východní Evropu i na Českou 

republiku s cílem uskutečnit první výběrové řízení v roce 2022. 

 Diskuse o zkušenostech Německa s předsednictvím v Radě EU v roce 2020 za účelem 

přípravy českého předsednictví v roce 2022. 

 

PS 5: Ochrana životního prostředí a klimatu  

 Setkávání ministrů životního prostředí. 

 Každoroční zasedání Česko-německé komise pro životní prostředí. 

 

PS 6: Doprava a přeprava 

 Rozvoj železničních infrastrukturních spojení mezi oběma státy se zaměřením na 

rychlodráhu VRT Drážďany - Praha (příprava bilaterální smlouvy, vzájemná podpora 

při revizi TEN-T, aktivity ESUS Nové spojení), Mnichov - Furth i. Wald - Praha (obě 

témata předpokládají účast spolkových zemí). 

 TEE 2.0 (TransEuropExpress; provoz nočních vlaků) a iniciativa Via Vindobona a 

Deutschlandtakt - rozvoj železniční dopravy mezi oběma zeměmi. 

 Rozvoj infrastruktury labské vodní cesty až do Hamburku a využití českých území 

v hamburském přístavu v kontextu plnění Strategie udržitelné a inteligentní mobility a 

tzv. modal shift. 

 

PS 7: Zdravotnictví 

 Přizpůsobení Rámcové smlouvy mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti 

zdravotnické záchranné služby vyšší požadované úrovni spolupráce. 

 Nové zaměření dialogu na spolupráci zdravotnických systémů v oblasti vzácných 

nemocí a zdravotního pojištění. 

 Ponaučení z pandemie COVID-19. 
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PS 8: Bezpečnost a obrana 

 Posílení evropského pilíře NATO a evropských schopností mj. prostřednictvím 

budování kapacit v rámci Konceptu rámcových zemí (Framework Nations Concept) 

NATO a Stále strukturované spolupráce EU (PESCO), dalším pokračováním operací, misí 

a operacím podobných závazků jako jsou Posílená Předsunutá Přítomnost, Síly rychlé 

reakce NATO včetně sil velmi rychlé reakce (Very High Readiness Joint Task Force), 

spolupráce v Bojových uskupeních EU (EU Battle Group) a v Mali/Sahelu. 

 Pokračování úzkého bezpečnostního a obranně politického dialogu i spolupráce 

ozbrojených sil, včetně výměny zkušeností s předsednictvím v Radě EU. 

 

PS 9: Venkov  

 Pokračování dialogu a výměny informací mezi ministerstvy k tématu rozvoje venkova, 

zahájeného úvodním setkáním v květnu 2019 v Berlíně a středním Sasku, formou 

odborných konzultací v Česku v rámci programu „Venkov“.  

 Vědecký dialog 2022 s min. dvěma workshopy k identifikaci výzev rozvoje venkovského 

prostoru, výměně názorů o politických nástrojích s těžištěm v praktické realizaci a 

působnosti a k identifikaci otevřených výzkumných otázek. 

 

PS 10: Energetika  

 Výměna informací a zkušeností z oblastí: transformace teplárenského sektoru, chytré 

elektrické sítě a chytré měřiče, energetické komunity (aktivní spotřebitelé). 

 Pokračování v regionálním rozvoji trhu s plynem a elektřinou. 

 Výměna informací k energetické politice EU a koordinace před CZ EU PRES. 

 Posílení regionální integrace českého a německého trhu s plynem a s elektřinou. 

 Spolupráce v oblasti evropské energetické politiky. 

 

PS 11: Vnitřní bezpečnost a drogy 

 Výměna informací v rámci česko-německé řídící skupiny v rozšířeném formátu  

k rozvoji policejní a celní spolupráce v pohraničí, příští schůze pravděpodobně v létě 

roku 2021. 

 Projekt přeshraniční bezpečnostní spolupráce (Cross-Border Security Cooperation – 

CBSC) s podporou Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF), jehož cílem je posílení česko-

německé operativní spolupráce, bylo požádáno o prodloužení projektu CBSC do 

14. dubna 2022. 
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 Spolupráce center ANACEN/GASIM za účelem analýzy situace a boje proti nelegální 

migraci, schůze se nyní v důsledku pandemie nekonají. 

 Spolupráce v boji proti přeshraniční drogové kriminalitě (Metamfetamin). 


