Jubilejní konference Česko-německého diskusního fóra ke 20. výročí podpisu Česko-německé
deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji
Praha, 30. ledna 2017
Konference se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky.

9:00-9:30
Úvod:

Zahájení konference (Lichtenštejnský palác)
Christian Schmidt, ministr pro zemědělství a výživu, spolupředseda Českoněmeckého diskusního fóra, Německo
Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu, spolupředseda
Česko-německého diskusního fóra, Česká republika

Hlavní projev: Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky

9:30-11:00

Panel I: Vznik Česko-německé deklarace

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji uzavřela některé sporné
otázky v česko-německých vztazích pocházející z minulosti a současně otevřela prostor k
prohlubování partnerství v duchu společných evropských hodnot. Tento dokument byl slavnostně
podepsán v Praze dne 21. ledna 1997. Co jejímu vzniku předcházelo a jak probíhala jednání o
sporných bodech? Kdo byl autorem myšlenky deklarace a kdo hlavními aktéry vyjednávání?
Moderátor: Miroslav Kunštát, historik, Česká republika
Úvodní poznámka: Werner Hoyer, Prezident Evropské investiční banky, Německo
Panelisté: Rita Süssmuth, bývalá předsedkyně Spolkového sněmu, Německo
Klaus Kinkel, bývalý ministr zahraničí, Německo (videopozdrav)
Josef Zieleniec, bývalý ministr zahraničí, Česká republika
Alexandr Vondra, bývalý místopředseda vlády a ředitel Centra transatlantických
vztahů, Česká republika
11:00-11:15

Coffee-break

11:15-12:45

Panel II: Uplynulých 20 let česko-německých vztahů

Vznik Deklarace uvítala celá řada států i evropských institucí jako pozitivní krok v evropském
porozumění. Obě vlády jejím podpisem prohlásily, že své budoucí vztahy nebudou zatěžovat
politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Deklarace zároveň vedla ke vzniku Českoněmeckého fondu budoucnosti a Česko-německého diskusního fóra, které dlouhodobě podporují
dialog a spolupráci obou zemí. Jak lze při pohledu zpět hodnotit reálný dopad Deklarace na vztahy
v posledních 20 letech? Napomohla lepšímu vzájemnému porozumění obou společností?
Moderátor: Jacques Rupnik, politolog, historik, Francie
Úvodní poznámka: Felix Kolmer, Mezinárodní osvětimský výbor, Česká republika
Panelisté: Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničních věcí, Česká republika
Antje Vollmer, bývalá místopředsedkyně Spolkového sněmu, Německo
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Rudolf Jindrák, poradce předsedy vlády pro zahraniční politiku, Česká republika
Bernd Posselt, bývalý poslanec Evropského parlamentu a předseda SDL,
Německo
12:45-13:30

Oběd

13:30-15:00

Panel III: Pohled veřejnosti na česko-německé vztahy


Výzkum veřejného mínění k 20. výročí Česko-německé deklarace

Jak vnímá na česko-německé vztahy dnešní společnost v obou zemích? Jaké jsou hlavní závěry
výzkumu provedeného v roce 2016 v České republice a Německu a jaký další vývoj lze na jejich
základě očekávat?
Moderátor: Kai-Olaf Lang, SWP, Německo/Česká republika
Úvodní poznámka: Bettina Finzel, mluvčí, Česko-německé fórum mládeže, Německo
Panelisté: Pavel Fischer, STEM, Česká republika
Steffen de Sombre, Institut für Demoskopie Allensbach, Německo
Daniel Brössler, novinář, Německo
Lída Rakušanová, novinářka, spisovatelka, Česká republika
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