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Akční plán strategického partnerství České republiky a Francouzské republiky  

na období 2018-2022 

 

Akční plán 2014-2018 umožnil prohloubení strategického partnerství mezi našimi dvěma 

zeměmi. Náš politický dialog je intenzivnější. Náš bilaterální obchod vzrostl ze 7,2 miliard 

eur v roce 2006 na 11 miliard eur v roce 2017. Dosáhli jsme shody názorů v mnoha oblastech 

rozhodujícího významu pro Evropskou unii. Společně jsme se angažovali ve službě vnější 

činnosti EU. 

 

Naše strategické partnerství posiluje nejen obě naše země, ale navíc i schopnost Evropské 

unie čelit výzvám naší doby. Období 2018-2022  začíná stým výročím navázání našich 

bilaterálních vztahů a skončí naším následným předsednictvím Rady Evropské unie. Jsme 

odhodláni tato předsednictví využít k dalšímu posílení našeho partnerství. A v tomto duchu 

dnes přijímáme následující nový akční plán. 

 

1 Zahraniční záležitosti 

Česká republika a Francie jsou přesvědčeny, že pouze intenzivní dialog a lepší vzájemné 

poznání mohou posílit spolupráci na bilaterální a evropské úrovni a napomoci sblížení 

nutnému k prosazování našich společných hodnot a zájmů, a jsou připraveny: 

 

- nadále zvyšovat četnost dvoustranných setkání na vysoké úrovni (hlav států a 

předsedů vlád, ministrů, řídících pracovníků orgánů s teritoriálním nebo oborovým 

zaměřením, center výhledových analýz atd.), zejména v rámci oslav stého výročí 

vzniku Československa; 

- posilovat spolupráci mezi orgány odpovědnými za koordinaci evropských politik 

(Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky a francouzský 

Generální sekretariát evropských záležitostí SGAE); 

- stanovit oblasti společného zájmu v rámci aktivit V4; 
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- pokračovat ve výměnách názorů na strategické otázky za účasti diplomatů, 

výzkumných pracovníků a jiných členů think-tanků specializovaných na otázky 

obrany a bezpečnosti; 

- pokračovat ve výměnách státních úředníků a zejména diplomatů a státních 

úředníků mezi českým Úřadem vlády a francouzským Generálním sekretariátem 

evropských záležitostí, zejména v rámci příprav a průběhu našich předsednictví 

Rady Evropské unie; 

- spolupracovat v oblasti komunikace o evropských otázkách, zejména v rámci 

občanských konzultací; 

- pravidelně si vyměňovat názory na kandidatury a jejich možnou vzájemnou 

podporu; 

- rozvíjet pravidelné výměny, a to i zástupců ministerstev vnitra, za účelem lepší 

ochrany české komunity ve Francii a francouzské komunity v České republice 

v krizových situacích; 

- podporovat vytváření a rozvoj sítí v obou zemích (studenti, krajané, podniky atd.) 

za pomoci konzulátů, česko-francouzských spolků, obchodních komor atd.; 

- podporovat dialog mezi parlamenty obou zemí; 

- podporovat decentralizovanou spolupráci. 

 

2/  Obrana 

Česká republika a Francie jsou odhodlány prohlubovat spolupráci v oblasti obrany a 

bezpečnosti: 

- pokračováním dialogu o aktuálních tématech v NATO a v Evropské unii; 

- prohlubováním spolupráce v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky 

(SBOP), zejména při uskutečňování stálé strukturované spolupráce (SSS), a tím 

přispívat k posilování strategické autonomie Evropské unie; 

- pokračováním v pravidelném dialogu ministerstev obrany, zejména 

prostřednictvím konzultací pořádaných podle potřeby a na různých úrovních 

strategického řízení (SOPS - sekce obranné politiky a strategie a DGRIS – 

generální ředitelství mezinárodních vztahů a strategie) a schůze generálních štábů;  

- koordinací přípravy po sobě jdoucího českého a francouzského předsednictví 

Evropské unie (v prvním a druhém pololetí roku 2022) ohledně otázek Společné 
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bezpečnostní a obranné politiky k většímu zohlednění témat, která si jedna či 

druhá země přejí při této příležitosti podporovat; 

- posilováním dialogu o analýze různých krizí a podporou účasti na společných 

vojenských cvičeních;  

- potvrzením naší vůle zapojit se do operací a  misí EU a OSN; 

- posilováním dvoustranné spolupráci v oblasti vyzbrojování pomocí pravidelných 

výměn mezi našimi kapacitními agenturami (každoroční zasedání Česko-

francouzské komise pro vyzbrojování, účast na veletrzích zbrojní techniky atd.) a 

posílenou spoluprací mezi firmami obranného a bezpečnostního průmyslu obou 

zemí na významných projektech, a to i v rámci Evropského obranného fondu; 

- posouzením možnosti posílení dvoustranných výměn, zejména v oblasti 

vojenského výcviku a vzdělávání, a to i mezi vojenskými akademiemi, 

výcvikovými středisky, při přípravě vyšších důstojníků a odborníků; 

- pokračující výukou francouzštiny ve vojenském prostředí za účelem vytvoření 

skupiny českých frankofonních důstojníků schopných absolvovat přípravu ve 

Francii a usnadnit tak účast českých jednotek na operacích v zahraničí; 

- uchováváním vzpomínek na naši vojenskou spolupráci v bojích první světové 

války a při utváření československé armády, jejíž sté výročí existence slavíme 

v roce 2018. 

 

 

3/ Spravedlnost a vnitřní záležitosti 

 Česká republika a Francie jsou odhodlány pokračovat: 

- ve spolupráci celních úřadů a při ochraně duševního vlastnictví; 

- ve dvoustranné a mezinárodní policejní spolupráci v prioritních oblastech vnitřní 

bezpečnosti: terorismus, ilegální přistěhovalectví, počítačová kriminalita, 

hospodářská a finanční kriminalita, zejména boj proti podvodům s bankovními 

kartami, organizovaný zločin a boj proti různým druhům pašování (zbraní, lidí, 

drog atd.); 

- ve spolupráci při předcházení radikalizaci a v boji proti terorismu a kybernetickým 

hrozbám, zejména posílením výměn na ministerské úrovni s Centrem proti 

terorismu a hybridním hrozbám vytvořeným v lednu 2017 na ministerstvu vnitra 

České republiky; 
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- v technické spolupráci v oblasti policie a celních úřadů: jazyková příprava 

úředníků, výměna expertů, odborné stáže, konference v oblastech společného 

zájmu; 

- ve spolupráci v oblasti civilní ochrany a krizového řízení: předcházení požárům a 

boj proti požárům, předcházení přírodním katastrofám a zásahy při takových 

katastrofách atd.; 

- v rozvoji spolupráce v oblasti soudnictví: jazykové a odborné výměny, výměna 

zkušeností „styčných soudců“ z obou zemí, vzdělávání soudců a prokurátorů; 

- v podpoře spolupráce při mezinárodní ochraně práv dítěte (stáže, výměny a 

krátkodobé pobyty), zejména v rámci sítě legislativní spolupráce ministerstev 

spravedlnosti Evropské unie; 

- v rozvoji dvoustranného a evropského dialogu o azylové politice a migraci.  

 

4/ Hospodářské a finanční záležitosti 

Česká republika a Francie se dohodly:  

a/  společně se zamýšlet nad řízením evropských strukturálních fondů za 

účelem zvýšení jejich účinnosti, a obecněji i na víceletém rozpočtovém 

rámci po roce 2020. 

       Za tímto účelem budou moci obě země: 

- pokračovat v dialogu o příštím víceletém finančním rámci EU; 

- sdílet analýzy evropských politik, zejména regionální politiky, na základě objektivní 

bilance jejich provádění a jejich dopadu na hospodářský rozvoj; 

- prostřednictvím výměny expertů a studijních cest systematicky nastolovat otázky 

související s klimatem, udržitelným rozvojem (odpady, oběhové hospodářství, voda), 

podporovat inkluzivní růst a dopravu (městskou, silniční a železniční) v evropských 

politikách, a zejména v projektech reformy evropských strukturálních fondů. 

 

   b/        zahájit intenzivní dialog o vztazích České republiky k eurozóně. 

Za tímto účelem obě země budou moci: 
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- diskutovat o budoucnosti Hospodářské a měnové unie a eurozóny s ohledem na budoucí 

připojení České republiky k eurozóně; 

- vyzvat zástupce českého a francouzského průmyslu, aby se k této otázce vyjádřili na 

kolokviu uspořádaném v průběhu roku 2019; 

- v roce 2020 uspořádat kolokvium o zdaňování podniků. 

 

5/  Hospodářské výměny 

Česká republika a Francie si přejí rozvíjet dvoustranné hospodářské vztahy zejména 

v následujících oblastech: 

1. Rozvoj investic:  

- pokračování v podpoře investorů (semináře a kulaté stoly pro francouzské investory a 

podnikatele na velvyslanectví České republiky ve Francii, dny České republiky 

pořádané místními obchodními komorami ve Francii, oborové a průmyslové dny pro 

české a francouzské podniky, účast českých podniků na veletrzích ve Francii); 

 

-  hledání možností křížových investic příslušnými agenturami (Czech Invest, Czech 

Trade, Business France, Atout France, regionální rozvojové agentury); 

 

- v Praze a Paříži uspořádání informačních kolokvií o podmínkách investování ve 

Francii a v České republice. 

 

2. Spolupráce ve prospěch převratných inovací: 

- výměna zkušeností v oblasti digitalizace a vývoje „ekosystémů“ pro rozvoj start-upů  

integrováním českých a francouzských pólů konkurenceschopnosti do výzkumných 

aktivit obou zemí; 

-  uspořádání kolokvia V4+Francie ve spojitosti s „průmyslem budoucnosti“ v roce 

2019; 

 

- spolupráce v oblasti nových technologií (letecký průmysl, nanotechnologie, 3D tisk, 

oběhové hospodářství, atd.) a podpora účasti podniků obou zemí na veletrzích a jiných 

specializovaných akcích; 
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- uspořádání semináře či konference k posílení spolupráce na úrovni podniků v oblasti 

zdravotnické techniky, přednostně biomedicíny. 

 

3. Zemědělství a rybolov: 

- úvahy a práce na téma společné politiky po roce 2020, o posílení postavení zemědělců 

v potravinovém řetězci, o kvalitě a bezpečnosti potravin, včetně dvojí kvality potravin.  

 

4. Regionální spolupráce, decentralizovaná spolupráce: 

- prohloubení ekonomické části stávající decentralizované spolupráce, zejména sociální 

a solidární ekonomika a podpora rozvoje hospodářské činnosti a spolupráce na 

regionální a místní úrovni řízení a zejména spolupráce při zadávání veřejných 

zakázek; 

- navázání spolupráce mezi českým Národním orgánem pro koordinaci (NOK) 

působícím na ministerstvu pro místní rozvoj a francouzským Generálním 

komisariátem pro rovnost teritorií, zejména za účelem podpory hospodářské činnosti 

na regionální a místní úrovni. 

 

6/ Životní prostředí, doprava, telekomunikace, energetika 

Česká republika a Francie sdílejí v této oblasti následující cíle: 

- zahájení konzultací na dvoustranné a evropské úrovni k prohloubení výměn názorů na 

témata společného zájmu v oblasti dopravy na dvoustranné a evropské úrovni 

s možností ustavit v případě potřeby pracovní skupinu; v této souvislosti je možné 

pořádat zejména stáže a výměny úředníků; 

- zřízení pracovní skupiny pro rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu vesmíru a pořádání 

dnů průmyslu zaměřených na vesmírné technologie;  

- pokračování a prohlubování dialogu obou zemí o energetických otázkách v rámci 

dvoustranné česko- francouzské skupiny „energetika“; 

 

- rozvoj česko-francouzských výměn v jaderné oblasti k posílení partnerství 

podporujících inovace v oblasti jaderné energetiky; 

- posilování partnerství v oblasti využívání jaderné energie pro civilní účely 

prostřednictvím prohlubování spolupráce při výzkumu a vývoji a výměnou zkušeností 
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v oblasti provozování a prodlužování životnosti, nakládání s  odpadem a vyhořelým 

palivem a vyřazování elektráren z provozu, tzv. systémy čtvrté generace (studium 

inovativních technologií, zejména v rámci projektu Allegro); pořádání dvoustranných 

tematických setkání českých a francouzských odborníků za účelem hledání možných 

partnerství k řešení společných problémů (výstavba nových elektráren, prodlužování 

životnosti stávajících elektráren, výkon a bezpečnost, společné problémy týkající se 

palivových cyklů, nakládání s odpady a s vyřazováním instalací); 

- pomoc při realizaci výzkumných programů a experimentálních kapacit pro rozvoj 

regionálního špičkového střediska ve střední Evropě (V4G4), v němž je Česká 

republika pilířem tematické kompetence, zejména díky svým experimentálním 

smyčkám;  

- podpora přitažlivosti jaderných studií na akademické úrovni: podpora spolupráce při 

přípravě studentů a mladých profesionálů a zavedení programu výměn studentů a 

pedagogů; pokračování ve společném pořádání každoročních týdenních tematických 

vzdělávacích seminářů; podpora dialogu mladých generací, zejména v rámci 

jaderných společností českých (ČNS – Česká nukleární společnost) a francouzských 

(SFEN – Francouzská společnost pro jadernou energii); 

- usnadnění a podpora konvergencí na evropské úrovni: podpora činnosti dvoustranné 

pracovní skupiny „energetika“; podpora výměn umožňujících vyhledávat společné 

zájmy na evropské úrovni v oborech činnosti umožňujících podporovat výzkumnou a 

vzdělávací činnost a podporovat přijímání ze strany veřejnosti (prodlužování 

životnosti kombinací bezpečnosti a výkonu, nakládání s vyhořelým palivem a odpady, 

vyřazování elektráren z provozu); podpora společných pravidel v rámci programu 

Horizont 2020 (EURATOM); a to i za účelem využívání rozsáhlých výzkumných 

infrastruktur (reaktor Jules Horowitz); aktivní spolupráce s Evropským jaderným 

fórem jako klíčovou základnou pro dialog mezi členskými státy, subjekty působícími 

v jaderné oblasti a občanskou společností při zajištění účasti na vysoké úrovni; 

 

- vytvoření pracovní skupiny pro životní prostředí zaměřené na následující témata:  

1. inteligentní města, rozvoj elektromobility ve městech, ekologická doprava a 

udržitelné využívání městských a dopravních infrastruktur;   

2. užívání inovativních a nízkouhlíkových technologií;  

3. odpadové a vodní hospodářství (např. udržitelnost zdrojů a kvalita vody). 
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Skupina bude moci rovněž řešit i další otázky jako kvalita ovzduší, ochrana 

biodiverzity, obnovitelné zdroje energie, otázky týkající se klimatických změn či 

obecně vhodných technologií. 

 

7) Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a spotřebitelé 

V rámci pokračování a prohlubování dialogu o těchto otázkách ustaví Česká republika a 

Francie pracovní skupinu mezi ministerstvy zaměstnanosti a sociálních věcí, jejímž úkolem 

bude: 

- posilovat dialog o sociálních tématech (zřízení evropské základny sociálních práv, 

vysílání pracovníků atd.); 

- a informovat mladé lidi o potřebách a možnostech zaměstnání v podnicích v každé 

z obou zemí a podporovat mobilitu mladých pracovníků pomocí specializované 

platformy.  

 

8/ Školství, mládež, kultura a sport 

Česká republika a Francie uznávají, že významnou roli v oblasti jejich spolupráce zastávají 

České kulturní centrum v Paříži, Francouzský institut v Praze, pobočky Alliance française a 

oceňují rovněž významný přínos vzdělávacích struktur a programů (české sekce na lyceích 

Carnot v Dijonu a Alphonse Daudet v Nîmes, Francouzské lyceum v Praze, francouzsko-

české bilingvní sekce a frankofonní evropské sekce). Obě země jsou odhodlány podporovat 

dvoustrannou spolupráci založenou na tom, co je tmelem Evropy, tedy na kultuře a 

znalostech, a to prostřednictvím podpory výměn vědců a universitních pedagogů na vysoké 

úrovni v souladu s uskutečňováním Lisabonské strategie, podporou mobility na všech 

úrovních a ve všech oblastech, mnohojazyčnosti ve všech věkových obdobích života, ochrany 

hmotného a nehmotného kulturního dědictví, využitím a ochranou kulturního a tvůrčího 

průmyslu a evropské občanské debaty.  

Jedná se o partnerskou přípravu našich aktivit společně s institucemi a občanskou společností 

s cílem společně propagovat průřezově strategické priority spolupráce a přitažlivé cíle 

v České republice a ve Francii, jako jsou: 
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I.- Podpora mobility studentů a výzkumných pracovníků prostřednictvím: 

 

- informování studentů obou zemí o možnostech studia v České republice a ve Francii, v České 

republice pak prostřednictvím CampusFrance a CampusArt; 

- rozvoje dvojích diplomů umožňujících racionalizovat a posilovat výměny mezi oběma 

zeměmi v rámci programu ERASMUS +; 

- pokračování pravidelných výměn mezi zástupci České konference rektorů (ČKR) a 

francouzské Konference předsedů universit (CPU); 

- podpory profesní mobility mladých, aby získali první odborné zkušenosti v jiné zemi; 

- rozvoje dialogu v rámci fóra mladých talentů, střídavě v Praze a v Paříži; 

- rozvoje výměn mezi vysokými uměleckými školami (umělecké školy, divadelní školy, 

konzervatoře atd.); 

- podpory zavádění česko-francouzských výzkumných projektů v rámci programu 

Horizont 2020 díky:  

 

o pořádání vědeckých seminářů a výměn v hlavních oblastech excelence obou 

zemí v souladu se strategií AV21 Akademie věd a rozšířením tohoto programu 

na více zemí k zahájení širší spolupráce; 

o společnému financování nových dvoustranných výzkumných projektů v rámci 

partnerství PHC Barrande a rozšířením tohoto programu na více zemí za 

účelem zahájení širší spolupráce; 

o poskytnutí spolufinancovaných stipendií doktorandům zejména pro doktorské 

studium pod dvojím vedením, aby působili jako spojovací článek mezi oběma 

výzkumnými týmy; 

o rozvoji francouzsko-české platformy spolupráce v humanitních a sociálních 

vědách, jako je Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách 

(CEFRES) ve své vědecké politice zaměřené na prioritní směry výzkumu 

vypracované po konzultacích s jeho partnery z oblasti humanitních a 

sociálních věd ve Francii a ve střední Evropě; 

o posilování vědeckých výměn v oblastech prioritních pro Českou republiku a 

Francii: jaderný výzkum (Jules Horowitz), energetika a klima, informatika a 

kybernetická bezpečnost; 

o pořádání akcí zhodnocujících excelentní složky česko- francouzské spolupráce 

ve vědeckých oborech, jako je konference s účastí veřejnosti za účasti nositelů 
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Nobelovy ceny při příležitosti stého výročí založení Československé 

republiky. 

 

II.- Podpora výuky francouzského jazyka v České republice a českého jazyka ve Francii. 

 podporovat výuku francouzštiny v České republice: 

 

o posilováním spolupráce se všemi českými vzdělávacími a školskými 

zařízeními, zejména v oblasti celoživotního vzdělávání, a upevňováním výuky 

jazyka od základních škol až po university; 

o zatraktivněním francouzského jazyka u široké veřejnosti pomocí 

diversifikovaného přístupu k různým skupinám veřejnosti a podporou výuky 

francouzštiny jako cizího živého jazyka na středních školách; 

o definováním jazykových potřeb vedoucích pracovníků za účelem sdílení 

odborných poznatků na evropské úrovni (policie, armáda, celní správa, 

mezinárodní vztahy atd.); 

o oživením prestiže francouzského jazyka u české mládeže pořádáním akcí, ve 

kterých se úzce propojuje jazyk, kultura a veřejné debaty; 

o posilováním atraktivity francouzštiny ve školách prostřednictvím certifikátů 

znalosti (DELF/DALF) a podporou vybrané sítě škol (francouzsko-české 

bilingvní sekce, evropské sekce, běžné školy, odborné školy); 

o optimalizací spolupráce se Sdružením učitelů francouzštiny (SUF) na 

základních a středních školách a sdružením GALLICA na vysokých školách za 

účelem vypracování směrů další spolupráce; 

o podporou rozvoje Francouzského lycea v Praze, jakož i čtyř bilingvních škol 

(Gymnázium Jana Nerudy v Praze, Slovanské gymnázium v Olomouci, 

Gymnázium Matyáše Lercha v Brně a Gymnázium Pierra de Coubertina 

v Táboře); 

o podporou rozvoje bilingvního vyučování, zejména rozšiřováním sítě 

LabelFrancEducation ; 

o posilováním francouzštiny na universitách podporou výuky odborné 

 francouzštiny umožňující lepší zaměstnatelnost studentů a podporou 

přepracování výukových programů na jazykových katedrách; 

o podporou individuální mobility českých studentů středních škol ve Francii 

 obnovením programu Un an en France (Rok ve Francii), zejména v odborném 
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 vzdělávání, a začleňováním českých žáků do českých sekcí ve Francii. Česká 

sekce v Dijonu bude spolufinancována oběma stranami, českou i francouzskou 

stranou, a financování doplní příspěvek rodin žáků jako dosud;  případné 

spolufinancování české sekce v Nîmes bude moci být projednáno oběma 

stranami, českou i francouzskou. Financování doplní příspěvek rodin žáků jako 

dosud;  

o pomocí spolupráce programu Erasmus + s jinými programy při spolupráci 

školských zařízení; 

o podporou profesionalizace subjektů vzdělávacího systému pomocí nové 

metodiky; 

o podporou výuky češtiny ve Francii, zejména posilováním lektorátů na 

francouzských universitách.   

 

III. - Vytváření obrazu České republiky a Francie jako evropských zemí s bohatou 

společnou historií, zemí inovativních, humanistických a rozmanitých, pomocí řady 

kulturních akcí; 

 

 podporou vzájemné znalosti našich literatur a překladů z nich (prezentace literární 

produkce na různých specializovaných fórech, jako jsou konference, spolupráce 

v knihovnictví atd.) a podněcováním veřejných diskusí spisovatelů, intelektuálů, 

zástupců institucí a občanské společnosti o globálních a evropských otázkách; 

 

 pořádáním dvoustranných akcí v oboru kulturního a kreativního průmyslu pomocí 

konkrétně zaměřených inovativních uměleckých a audiovizuálních projektů, zejména 

podporou kinematografické tvorby v obou zemích; 

 rozvojem výměn, podporou mobility a setkávání kulturních pracovníků (umělců, 

pedagogů vysokých uměleckých škol, kurátorů, řídících pracovníků v oblasti 

kulturního dědictví) a podporou křížového pořádání výstav v obou zemích; 

 pokračováním projektů spolupráce mezi českými a francouzskými kulturními subjekty 

na nejdůležitějších festivalech pořádaných v různých regionech obou zemí, zejména 

na Pražském quadriennale 2019 věnovaném scénografii a divadelnímu prostoru; 

 rozvojem výměn osvědčených postupů a dvoustranných projektů zaměřených na 

využívání kulturního dědictví obou našich zemí;  
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 podporou spolupráce mezi českými a francouzskými památnými místy (památník v 

Oradour-sur-Glane a Památník Lidice, památník Shoah a památník Terezín, památník 

v Caen atd.) a pomocí při realizaci česko-francouzských projektů k významným 

výročím. 

 

V Paříži, dne 30. června 2018 vyhotoveno ve dvou originálech v českém a francouzském 

jazyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Předseda vlády České republiky 

Andrej BABIŠ 

    Prezident Francouzské republiky 

 Emmanuel MACRON 

 

 


