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10. Mariánskolázeňské dialogy prohloubily přeshraniční spolupráci 
Pod heslem „Rozvíjet příhraniční region“ uspořádala Řemeslnická komora Dolní Bavorsko-Horní Falc 
již podesáté „Mariánskolázeňské dialogy“. Na jeden den se zde sešlo okolo 160 hospodářských 
odborníků z východního Bavorska, Čech, Rakouska a Slovenska. V intenzivních dialozích ve třech 
pracovních skupinách prohloubili zástupci z EU, ministerstev, podniků, úřadů, škol, hospodářských 
komor a institucí početná témata. Cílem bylo zvládnutí zvyšujícího se nedostatku pracovníků v 
řemeslnických podnicích, nezájem mladých o učební obory, dohodnutí ulehčení pro podniky a 
zaměstnance při poskytování práce v sousední zemi a dále rozvoj společného hospodářského 
prostoru. 
 
Hlavními požadavky, které vyplynuly z jednání, byly další rozvoj výuky cizích jazyků, přeshraniční 
propojení odborné výuky a aplikace kultury vlídného přijetí. Dále včasná připrava na další dotační 
období od roku 2020, které bude ve znamení digitalizace a mělo by být i ve znamení jednotné 
evropské strategie a odstranění byrokracie při čerpání dotací EU. Třetí pracovní skupina došla k 
závěru, že je třeba zajistit jasná pravidla pro doklady, které musejí mít pracovníci z jiné země EU při 
práci u sebe, a zprůhlednit pravidla pro provádění kontrol. Dalším požadavkem bylo také, aby se 
informační systém IMI stal též instrumentem pro všeobecné dotazy. IMI dosud řeší jen otázky, které 
vznikly při poskytování služeb a práce v jiné zemi EU.  
 
Nedostatek pracovníků v řemeslnických podnicích 
S nedostatkem pracovníků v řemeslnických podnicích bojují firmy všech zúčastněných států a to nejen 
v příhraničí. Velkým problémem je nezájem mladých o učební poměry. V první pracovní skupině 
představil pan R. Rolf Rehbold, zástupce ředitele výzkumného ústavu pro vzdělávání v řemeslnických 
oborech z univerzity v Kolíně nad Rýnem, jak by bylo možné dále rozvinout přeshraniční vzdělávání a 
trh práce a jaké očekávání mají dle různých studií mladiství a jejich rodiče ohledně odborného 
vzdělání, kariéry a pracovního uplatnění.  
 
Ředitel úřadu práce v Plzni Ing. Zdeněk Novotný seznámil účastníky s nejnovější statistikou 
nezaměstnaných v příhraničních oblastech a s počtem nabízených pracovních míst, který již dnes 
převyšuje množství nezaměstnaných osob. Nedostatek pomocných i odborných sil vede k hledání a 
dovážení pracovníků z Ukrajiny, Bulharska a Rumunska. „Slovenské automobilové závody nyní mimo 
tyto země přijímají hlavně zájemce o práci ze Srbska,“ dodal k této tématice vicekonzul Generálního 
konzulátu Slovenské republiky v Mnichově Juraj Solčány. 
 
O nejnovějším stavu ve vývoji evropské politiky zaměřené na odborné vzdělávání a zaměstnanost 
hovořila paní Gertrud Hirtreiter, která v Bruselu v domě pro evropské hospodářství zastupuje Centrální 
svaz německých řemeslníků. Pomocí digitalizace, transparentnosti a tzv. SKILLS má být v EU 
dosaženo větší mobility občanů jednotlivých států. Do roku 2025 by mělo dojít k ulehčení v uznávání 
odborných kvalifikací. Každý absolvent středního odborného vzdělání by měl mluvit 2 cizími jazyky, 
což by podporovalo možnost pracovat v jiné zemi EU. Probíhají také jednání o reformě poradenství 
EURES. Jeho poradci radí pracovníkům, kteří chtějí pracovat v jiné zemi EU. V budoucnosti nepůjde 
přímo o jednotlivá povolání, ale o získané kompetence, které se budou promítat do digitálních 
informací o volných pracovních místech na portálu ESCO (ESCO = Evropská klasifikace 
dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání). 
 
Dalšími účastníky byly představeny české a německé aktivity v oblasti zlepšování náhledu na řemesla 
jak ve společnosti, tak i u mládeže. Všeobecným požadavkem bylo zlepšení a rozšíření výuky 
němčiny v Čechách a češtiny v Německu, obzvláště v příhraničí. 
 
Vzájemné poznání a výměna zkušeností posilují hospodářství v příhraničních oblastech 
„Mariánskolázeňské dialogy jsou historickým úspěchem, to mohu u příležitosti jejich desátého výročí 
oprávněně prohlásit,“ řekl v úvodu prezident Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc Dr. 
Georg Haber. „Dialogy spočívají na aktivním zapojení všech zúčastněných, kteří si v rámci svých 
kompetencí vyměňují poznatky z praxe a informace, navazují a prohlubují kontakty a sdílejí zájem o 
další rozvoj příhraničních regionů,“ uvedl dále Haber. Plně se to projevilo ve druhé pracovní skupině, 
která se zabývala evropskými strukturními a investičními fondy v příhraničních regionech. 
 
Situaci v České republice představila náměstkyně ministryně pro místní rozvoj JUDr. Olga Letáčková. 
Hovořila o probíhající dotační periodě, která přinesla dosud největší množství fondů, ale každý z nich 
má jiná pravidla, která jsou ještě doplňována legislativními předpisy jednotlivých zemí. Vzniká tak 
přebujelá administrativa při vyplňování a posuzování žádostí o dotace. Požadavky na EU se zaměřují 
na mikromanagement a sjednocení pravidel v rámci EU. Za bavorskou stranu představil problémy s 



dotacemi Heinrich May, který je ve vládě Horní Falce zodpovědný za regionální kooperaci s 
Plzeňským krajem. I on naříkal nad třemi legislativními systémy pro přeshraniční projekty – českým, 
německým a EU. Ke každému projektu probíhá na německé straně před jeho povolením obsáhlé 
zkoumání, které zahrnuje pro jeden projekt kolem 72 stran. Tyto musí vyplnit úředníci schvalovacího 
úřadu. Přesto je na bavorské straně o dotace zájem a například u projektů pro výzkum a vědu je na 
probíhající dotační období již 80% prostředků rozděleno.  
 
Bezproblémové poskytování práce a služeb v sousední zemi 
Pro firmy je sice možné poskytovat práci a služby v jiné zemi EU, stále ale narážejí na různé problémy 
a překážky, které se týkají hlavně uznávání odborných kvalifikací a byrokracie při přihlašování činnosti 
a pracovníků. K této problematice vysvětlila účastníkům některé skutečnosti vedoucí oddělení na 
ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Milada Hrabánková. Na příkladu několika řemesel uvedla, jak 
správně postupovat před zahájením práce. Hovořila také o rozdílech i problémech při uznávání 
živností dle jejich druhu. „Stejná povolání mají v zemích EU různé názvy a náplně“, uvedla 
Hrabánková. Například český zedník může vykonávat veškeré zednické činnosti ale i práce s montáží 
staveb, štukaterstvím a obkladačstvím. V Německu je rozsah větší, v jiných zemích EU menší.  
 
Petr Arnican, který je koordinátorem EUURES-T pro Bavorsko a Čechy, srovnával kvalifikaci pekařů. 
Obsah jejich učebních poměrů je v Čechách na 80% stejný jako v Bavorsku, ale v Sasku je s 
bavorským shodný jen na 60%. Vyzdvihl také nutnost a důležitost včasné profesní orientace u 
mládeže. 
 
Shrnutí výsledků pracovních skupin proběhlo v plénu 
Výsledky z jednání ve všech třech pracovních skupinách a nejdůležitější body, které budou 
neprodleně předány zodpovědným úřadům, vrcholným politikům i zástupcům v EU, představil v 
závěrečném plénu výkonný ředitel řemeslnické komory v Regensburgu pan Toni Hinterdobler. K 
problematice získávání mladých pro řemeslné učební obory zdůraznil, že je kromě zapojení digitální 
kampaně nutné také oslovit rodiče a učitele. „V přeshraniční spolupráci postupujeme rychlými kroky 
vpřed. Přesto může být ještě v mnoha bodech prohloubena a zlepšena.“ dodal Hinterdobler.    
 
 
Kladné hodnocení vzájemné výměny informací a zkušeností 
Generální konzulka České republiky v Mnichově Kristina Larischová poděkovala za pozvání na 
Mariánskolázeňské dialogy a pochválila efektivní práci zúčastněných během akce. Příhraniční region 
označila za „rozhraní Evropy“, pro které mají Mariánskolázeňské dialogy velký význam. 
 
Také vicekonzul Slovenské republiky v Mnichově Juraj Solčány pozitivně hodnotil setkání v 
Mariánských Lázních. Dialogy napomáhají k nové reflexi situace ve vlastní zemi. Tak si on sám 
například ujasnil, jak důležité je znovuzavedení duálního systému vzdělávání na Slovensku.  
 
K desátému jubileu Mariánskolázeňských dialogů gratuloval řemeslnické komoře první místostarosta 
Mariánských Lázní Luděk Nosek. Vyslovil potěšení, že na akci do města každoročně přijíždějí 
hospodářští odborníci z několika zemí. Na jedné straně vyzdvihl nutnost přeshraniční kooperace, ale 
na druhé straně upozornil na nedostatek pracovních sil v lázeňství a gastronomii.  
 
Další informace k Mariánskolázeňským dialogům najdete na internetu pod 
www.hwkno.de/marienbadergespraeche. 

Nebo Vám je poskytne hlavní organizátorka akce paní Katharina Wierer 
Tel. 0941 7965-217, Fax 0941 7965-281217, E-Mail: katharina.wierer@hwkno.de 
 
Máte také možnost, obrátit se e-mailem na naši agenturu na paní Jaroslavu Blazek: 
blazek.owa@t-online.de  
                             

Fotografie: Fotostudio Kraus - uveřejnění bez honoráře – 
 
 
Zprávu připravila a zasílá: 

Jaroslava Blazek  
Ost-West Agentur    
Rosenweg 6,  D-92726 Waidhaus 
www.blazek-owa.de 
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