
Česko-německý strategický dialog 

úspěšný nástroj pro další dynamiku bilaterálních vztahů 

 

Dne 3. července 2015 podepsali ministr zahraničních věcí České republiky Lubomír Zaorálek a 

spolkový ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier Společné prohlášení o Strategickém dialogu mezi 

Českou republikou a Německem. Devět česko-německých pracovních skupin, ustanovených pro 

realizaci společného pracovního programu, významně zintenzivnilo vzájemné vztahy, čímž Strategický 

dialog prokázal svou jasnou přidanou hodnotu jako doplňující mezivládní formát ve škále bilaterálních 

nástrojů. Dynamický charakter Strategického dialogu umožnil kontinuálně zpracovávat aktuální 

bilaterální i evropská témata a zapojit všechny relevantní aktéry. Také u komplexních otázek se 

institucionalizace fungujících komunikačních kanálů – například u témat jako migrace nebo 

budoucnost Evropy – ukázala být důležitým přínosem. Nakonec byly realizovány četné synergické 

efekty s již existujícími institucemi a formáty – jako například s Česko-německým diskusním fórem a 

Česko-německým fondem budoucnosti – jakož i dalšími důležitými aktéry v bilaterálním vztahu, jako 

jsou Svobodný stát Bavorsko a Svobodný stát Sasko. Strategický dialog nejen že strukturoval celkové 

spektrum bilaterálních vztahů, nýbrž umožnil ve všech oblastech nové impulzy, inovativní plány a 

konkrétní výsledky. 

Společně dohodnutý pracovní program posloužil jako základ činnosti česko-německých pracovních 

skupin a byl kontinuálně prověřován z hlediska aktuálnosti a priorit a v případě potřeby doplňován. 

Jako ukázka četných aktivit pracovních skupin slouží následující příklady konkrétních opatření 

a projektů o dosavadním úspěchu Strategického dialogu: 

 zřízení formátů pro dialog na téma migrace a budoucnost Evropy; 

 intenzivní příprava Česko-německého kulturního jara 2017; 

 úspěšná spolupráce při podporování jazykových znalostí v sousední zemi; 

 opatření k zavedení duálního vzdělávání, mimo jiné prověření možnosti zřízení společné 

vzdělávací instituce; 

 podpis memorand na podporu vědecké spolupráce, zvláště v oblasti Průmysl 4.0 i se 

zapojením společnosti Fraunhofer; 

 uskutečnění česko-německé energeticko-klimatické konference a expertního semináře na 

téma energetická unie, energetický obrat („Energiewende“), ochrana klimatu, COP21, národní 

energetická politika, energetická efektivita, strategie a finanční nástroje v energetické 

a klimatické politice; 

 otevření přímého silničního spojení mezi Prahou a Drážďany (dálnice D8) a železniční tratí 

mezi Ašem a Selbem; 

 opatření protidrogové prevence, zvláště ve spolupráci se Svobodným státem Bavorsko 

a Svobodným státem Sasko – mezi jiným „pilotní jízda“ projektu „Revolution Train – 

Protidrogový vlak“; 



 podpis ujednání o přeshraniční spolupráci záchranných služeb mezi Českou republikou 

a Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem Sasko; 

 zintenzivnění vojenské spolupráce, např. společnými misemi při multilaterálních operacích; 

 Německo bylo navíc partnerskou zemí na Dnech NATO 2016 v Ostravě; 

 upořádání mezinárodní konference o podpoře biodiversity v trvalém lesním hospodaření 

v rámci Lesní strategie EU na pozvání obou ministrů zemědělství, která takto dala společné 

impulzy i pro úroveň EU. 

V současné době se v rámci Strategického dialogu realizují další konkrétní projekty jako mimo jiné 

Česko-německé kulturní jaro 2017, prohloubení spolupráce v oblasti vědy a zintenzivnění diskuse na 

téma Průmysl 4.0 nebo společného dialogu o migraci a budoucnosti Evropy. 

Díky zintenzivnění mezivládních kanálů dialogu v uplynulém roce a půl představuje Strategický dialog 

další stabilizační pilíř bilaterálních vztahů. 

Strategický dialog poskytuje šanci pro společné impulzy na evropské úrovni, která by měla mít 

v budoucnosti větší váhu vzhledem k rostoucí komplexitě a aktuálním výzvám, kterým čelí jak naše 

země, tak i Evropská unie. Proto rozhodně podporujeme jeho pokračování. Budoucí, ještě silnější 

propojení různých pracovních skupin s Česko-německým fondem budoucnosti a Česko-německým 

diskusním fórem přitom dále zvýší kvalitu a intenzitu vztahů a ulehčí financování projektů. Kde by to 

bylo obsahově smysluplné, bylo by žádoucí a užitečné i širší zapojení občanské společnosti. 

Opětovné vyhodnocení a rekapitulace probíhajících a budoucích projektů implementovaných v rámci 

Strategického dialogu má v budoucnu probíhat pravidelně – příště v roce 2019. 


