SPOLEČNĚ PRO ČESKO A BAVORSKO
Dne 25.10.2019 proběhl další ze série mezinárodních workshopů v rámci projektu
č. 68 „Společný přihraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek
v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví”, Cíl EÚS (Evropská
územní spolupráce) 2014-2020, který se konal ve slavnostním sále Krajského
úřadu v Plzni. Hosty workshopu byli zejména zástupci veřejné i soukromé sféry, a
to jak z České republiky, Německa, Rakouska či Švýcarska. Cílem projektu
nebylo pouze komparativní studium české a německé právní úpravy v oblasti
přeshraniční spolupráce integrovaného záchranného systému, úložišť jaderného
odpadu či oblasti cestovního ruchu. Mezinárodní projekt s sebou přinesl mimo jiné
i prostor pro sbližování postojů státní správy a zástupců místních samospráv a
napomohl vytvořit diplomatickou platformu pro vedení kvalifikovaného dialogu
mezi institucemi veřejné moci včetně bezpečnostních složek ČR a jejich
německými protějšky, a to za účasti akademických pracovníků jednak z Fakulty
právnické ZČU, ale také našich německých kolegů z Univerzity Pasov.

Na konferenci mj. vystoupil např. Manfred Mayer – manažer zdravotnického
centra Gmünd s výstupem zaměřeným na přeshraniční spolupráci v nemocnicích;
prezentace k přeshraničním dohodám mezi hasičskými jednotkami a prezentace ke
společným přeshraničním operačním střediskům byla vedena akademickými
pracovníky JUDr. Jindřichem Psutkou, Ph.D. a Silvií Gürtner. Vystoupil také
Markus Hannweber – vedoucího Integrovaného operačního střediska Hochfranken
a Markéta Fialová – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Společné centrum
česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice-Schwandorf.
Více o projektu naleznete na jeho dedikovaném webu: region-bez-hranic.eu
Naše fakulta dále v rámci tohoto workshopu iniciovala slavnostní podpis
„Otevřené iniciativy pro všechny aktéry česko-bavorského příhraničí ke
spolupráci“, kterou za hlavního partnera projektu č. 68 podepsala doc. JUDr.
Monika Forejtová, Ph.D., za nového partnera Ing. František Chaloupecký –
viceprezident představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a za bavorského
partnera Prof. Dr. Urs Kramer z Univerzity Pasov a následně za Svaz měst a obcí
jako asociovaného partnera jeho předseda pan Mgr. František Lukl, MPA. V ní
společně deklarovali snahu prohlubovat další budoucí spolupráci a vzájemnou
podporu ve sféře přeshraniční spolupráce.

