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Na výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra, která se uskutečnila 7. listopadu
2020, reflektovalo a diskutovalo zhruba 75 účastníků, mj. vědci, politici a zástupci občanské
společnosti, o dosavadní spolupráci Česka a Německa během koronavirové krize.

Úzká česko-německá spolupráce během koronavirová pandemie
Oba spolupředsedové, Christian Schmidt, poslanec Spolkového sněmu, a Libor Rouček,
zahájili konferenci a poukázali na úspěšné angažmá Rady diskusního fóra na jaře tohoto
roku, kdy byl ministerstvům vnitra a zahraničních věcí České republiky a Německa zaslán
dopis vypracovaný Radou diskusního fóra, který obsahoval doporučení pro přeshraniční
spolupráci. Ústřední návrh na zřízení stálé bilaterální koordinační skupiny se zapojením
spolkových zemí Sasko a Bavorsko byl mezitím realizován a podle výpovědí obou velvyslanců,
Dr. Christopha Isranga a Tomáše Kafky, měl velmi pozitivní dopady.
Mezi některé z těchto pozitivních výsledků patří mj. to, že nedošlo k opětovnému uzavření
hranic, bylo i nadále umožněno dojíždění lendlerů, a také bude podporována úzká
spolupráce v otázkách zdravotnictví v budoucnu.
„Za to, že jsme byli tak rychle vyslyšeni, vděčíme dlouhodobé spolupráci založené na důvěře,
kterou jsme mohli utužit jak v rámci Rady, tak u výročních konferencí. Náš dík patří kromě
toho oběma ministerstvům zahraničních věcí, zemím a obcím,“ uvedl Christian Schmidt,
spolupředseda Rady.
Konference stvrdila společné evropské hodnoty
Význam česko-německé spolupráce v této krizi, ale také z principu, podtrhli ve svých
projevech německý spolkový ministr zahraničních věcí Heiko Maas a ministr zahraničních
věcí České republiky Tomáš Petříček. Oba zdůraznili, že vzájemné poskytování pomoci po
počátečních nejistotách a po uzavření hranic na jaře v první vlně pandemie nyní opět probíhá
společně a z větší části bez problémů.
Podle hesla: „Kdo dnes pomáhá sousedovi, může se sám zítra spolehnout na pomoc,“
poděkoval spolkový ministr Maas ve svém projevu Česko-německému diskusnímu fóru za

jeho konstruktivní příspěvky a pomoc v krizi. Ministr zahraničních věcí Petříček navíc dodal,
že obě země ukázaly, že jsou schopné dosáhnout shody. Ohledně role EU a
socioekonomických výzev je však podle jeho názoru také důležité poskytnout perspektivy i
pro mladé lidi.
Ve svém úvodním projevu uvedla Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise a
komisařka pro hodnoty a transparentnost, že se Evropa obzvláště v „těžkých časech“ ukazuje
z té lepší stránky. Také zásady právního státu a koncept demokracie jsou podle ní hodnoty
spojené s Evropou. Demokracie se přitom projevuje nejenom ve volbách, ale i nastavením
hranic a vytvářením protiváhy k nedemokratickým tendencím. Celkově lze z jejího pohledu
pozorovat v EU významné signály solidarity.
Výzvy vnitřní a zahraniční politiky
Na téma konference: „Evropská unie v době krize: příležitost nebo hrozba? - česká a
německá perspektiva“ diskutovali politici a vědci, jaké společné znaky a výzvy existují
individuálně pro obě země, ale také s ohledem na roli EU. Toto téma bylo konkretizováno
především v rámci diskuze o současném německém předsednictví Rady EU a u otázky, jak by
v návaznosti na ně mohla také Česká republika v roce 2022 při svém předsednictví Rady EU
pokračovat ve společných projektech. Obzvláště pak byla zdůrazněna potřeba společných
požadavků na vzdělání s připomínkou českého teologa a pedagoga Jana Amose Komenského.
Markus Meckel podobně jako další účastníci panelové diskuze vyzdvihl význam celoživotního
vzdělávání. Dále byl jako relevantní téma diskutován ještě neznámý výsledek prezidentských
voleb v USA a jejich možné dopady na společné zájmy Česka a Německa, přičemž byl
iniciován společný česko-německý formát pro rozhovory s novou administrativou Spojených
států také ve smyslu upozornění na společné pozice EU. Kromě toho bylo navrženo i silnější
využití formátu Visegrád plus, který spojuje čtyři státy Visegrádu Česko, Polsko, Maďarsko a
Slovensko spolu s Německem a Francií.
Potřeba zlepšení vzdělání a informací byla popsána také na příkladu nedostatečných znalostí
ohledně evropské integrace a jejích předností pro občany a státy nejenom v České republice.
S cílem získat lepší zdroj dat ohledně názorů a citlivých otázek k politice a společnosti
obzvláště v bilaterálním kontextu získali na předcházejícím zasedání Rady diskusního fóra a
Fondu budoucnosti Libor Rouček a Christian Schmidt souhlas s tím, aby v příštím roce byl
zopakován široce koncipovaný průzkum veřejného mínění z roku 2016 a byly tak
identifikovány změny, k nimž došlo v průběhu pěti let.
Ze závěrečných shrnutí obou spolupředsedů jasně vyplynulo, že při boji s koronavirovou
pandemií můžeme být celkově velmi vděčni za dobrá, pragmatická ujednaní obou stran. Ta
také byla na všech úrovních – občanská společnost, ekonomika, ale i politika – pozitivně
přijata.
Spolupředseda Libor Rouček k tomu dodal: „Mělo by to být vnímáno jako to nejlepší
povzbuzení pro budoucí spolupráci mezi Českem a Německem, a to i v souvislosti s dopady
pandemie na zdravotní, hospodářskou a bezpečnostní politiku, které nyní ještě nelze
odhadnout.“

