
 

 

 

Společné tiskové prohlášení 

25 let po pádu želené opony vstupují sousedské vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem do 

nové fáze. Obě vlády potvrdily již na začátku tohoto roku své odhodlání dodat spolupráci mezi oběma 

zeměmi nové impulzy. V popředí přitom stojí vědomí sounáležitosti. Rozdílná stanoviska, jako jsou 

například zásadně odlišná pojetí ohledně využití atomové energie nebo rozpory v otázkách 

společných dějin, nebrání probíhající otevřené a věcné diskusi, jak je mezi dobrými sousedy zvykem. 

Intenzivní sousedský vztah mezi dvěma zeměmi, které jsou hospodářsky úzce spojené a které si 

kulturně stojí velmi blízko, má znázornit potenciál celého středoevropského regionu a přispět k důvěře 

vkládané do evropského integračního procesu. 

Zdar tohoto záměru není možný bez spolupráce českých a rakouských celostátních institucí 

s českými kraji a rakouskými zemskými vládami a také s euroregiony a obcemi. V Mikulově se dnes 

proto poprvé v tomto formátu setkali ministři zahraničí obou států s krajskými a zemskými hejtmany 

z příhraničních českých krajů a rakouských spolkových zemí. Účastníci tak otevřeli novou kapitolu ve 

vztazích mezi Českou republikou a Rakouskem.  

Účastníci tohoto setkání se shodli na následujících bodech: 

Od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 dosáhla sousedská výměna mezi Českou 

republikou a Rakouskem nové kvality. Bilaterální vztahy jsou rozmanitější a silnější. Současně musí 

být hranice, které v mentálním a politicko-praktickém ohledu ještě existují, odbourávány a 

transformovány.  

Je proto nutné, aby dynamicky pokračovaly projekty, které vedou ke konkrétnímu prohloubení 

integrace v srdci Evropy. K tomu patří například zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury, 

zajištění energetické bezpečnosti, vzdělávání zaměřené na praxi jako zásadní příspěvek k odstranění 

nezaměstnanosti, spolupráce ve vědě a výzkumu, spolupráce ve zdravotnictví a záchranné službě, 

výměna mládeže a příhraniční spolupráce, například při využívání množství přírodních krás a 

kulturních pamětihodností k podpoře turistiky.  

Účastníci se dohodli, že podněty, které z tohoto setkání vzešly, budou dále sledovány na pracovní 

rovině. Velvyslanci obou zemí se budou za tímto účelem pravidelně scházet s vedoucími představiteli 

krajů a zemských vlád. To má do budoucna ulehčit českým a rakouským partnerům domluvu a 

koordinaci při realizaci společných projektů. 

Prohloubená znalost společných dějin napomáhá také věcnému chápání jejich obtížných a 

bolestivých kapitol. Z tohoto důvodu se ministři zahraničí a také ministři školství se zainteresovanými 

kraji a zemskými vládami dohodli, že budou v následujících třech letech společně financovat projekt 

„Česko-rakouské knihy o historii“. Tento projekt, jímž byla pověřena Stálá konference českých a 

rakouských historiků, bude oboustranně podpořen částkou 360.000 € v poměru 1:2. Jeho úkolem je 

umožnit společnostem obou zemí v přiměřené formě informovaný přístup ke společným dějinám a 

sloužit tak k lepšímu vzájemnému porozumění.   
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