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Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání 
právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních 

věcí a zdravotnictví

Die gemeinsame Grenzregion Böhmen-Bayern –
Überwinden der rechtlichen Hindernisse in den Bereichen 

Verwaltung, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit
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Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a 
zdravotnictví

Die gemeinsame Grenzregion Böhmen-Bayern – Überwinden der rechtlichen Hindernisse in den Bereichen 
Verwaltung, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit

Číslo projektu: 68

Termín realizace: 01. 09. 2017 – 29. 02. 2020

Financováno: z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020

Hlavní partner: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická

Projektový partner: Univerzita v Pasově, Institut für Rechtsdidaktik

Asociovaný partner: Svaz měst a obcí České republiky

Navrhovaný projekt si klade za cíl napomoci formulovat systémová řešení 
pro postupné překonávání legislativních, právních a správních bariér pro 
přívětivou přeshraniční spolupráci v regionu Česko-Bavorsko.

Dalším cílem projektu je podporovat atraktivnost života lidí v regionu 
Česko-Bavorsko a podporovat zájem investorů o společný region 
postupným odstraňováním právně správních překážek.

Die gemeinsame Grenzregion Böhmen-Bayern – Überwinden der 
rechtlichen Hindernisse in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft, 
Soziales und Gesundheit

Interreg-Projektnummer: 68

Laufzeit: 01.09.2017 – 29.02.2020

Gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) im Rahmen des Programms „Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit 2014 – 2020“ („INTERREG Tschechische Republik –
Bayern 2014 – 2020“).
Leadpartner: Westböhmische Universität Pilsen

Projektpartner: Universität Passau, Institut für Rechtsdidaktik

Assoziierter Partner: Union der Städte und Gemeinden der 
Tschechischen Republik („Svaz měst a obcí České republiky“)

Das vorgeschlagene Projekt soll helfen, Systemlösungen für die 
schrittweise Überwindung gesetzlicher, rechtlicher und administrativer 
Hindernisse für eine umgängliche grenzübergreifende Zusammenarbeit 
in der bayerisch-tschechischen Region zu formulieren.

Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, die Attraktivität des Lebens der 
Menschen in der bayerisch-tschechischen Region zu fördern und das 
Interesse der Investoren in der gemeinsamen Region durch die 
schrittweise Beseitigung rechtlicher Verwaltungshindernisse zu fördern.
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Přehled rozpočtu projektu 

Überblick Projektbudget

Celkem/Gesamt: 663 033,50 EUR

Západočeská univerzita v Plzni: 286 980 EUR

Universität Passau:  376 053,50 EUR
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ÚZEMNÍ DOPAD PROJEKTU

Česká strana  - 1,5 milionu obyvatel

Německá strana - 3,3 milionu obyvatel

Zdroj - Rozvojová studie pro česko-
bavorské pohraničí 2015 
(https://www.dotaceeu.cz/getmedia/55d8e8df-c9a7-
46a0-99cb-
8f526d8ff050/151120_Entwicklungsgutachten_BY-
CZ_CZ_final.pdf)

Die tschechische Seite - 1,5 Millionen 
Einwohner

Die deutsche Seite - 3,3 Millionen 
Einwohner

Quelle - Entwicklungsgutachten für 
den bayerisch-tschechischen 
Grenzraum 2015

(https://www.dotaceeu.cz/getmedia/55d8e8df-c9a7-46a0-99cb-
8f526d8ff050/151120_Entwicklungsgutachten_BY-
CZ_CZ_final.pdf)
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Výstupy projektu

Projektoutputs
Kvantifikace:
a) 3x dvoudenní workshop

b) seznam odůvodněných doporučení k 
navrhovaným legislativním změnám a zlepšení 
administrativních postupů, které budou 
předány oprávněným orgánům na příslušných 
rozhodovacích úrovních (včetně průběžných 
rozhovorů a jednání s těmito orgány)

c) manuál postupů „kuchařka“ pro 
zjednodušení přeshraniční spolupráce 
v jednotlivých zkoumaných oblastech a pro 
sdílení dobré praxe (náklad min. 2000 ks)

Quantifizierung
a) 3x zweitägiger Workshop

b) Eine Liste mit begründeten Empfehlungen zu 
den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen und 
Verbesserungen des Verwaltungsverfahrens, die 
den zuständigen Organen auf den 
entsprechenden Entscheidungsebenen 
weitergeleitet wird (einschließlich der laufenden 
Gespräche und Verhandlungen mit diesen 
Organen).

c) Ein Handbuch („Kochbuch“, Auflage mind. 
2000 St.) über Verfahren zur Erleichterung 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit in 
einzelnen untersuchten Bereichen und zur 
Vermittlung bewährter Verfahren (Best-Practise).
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Další cíle projektu

Weitere Projektziele

d) Vytvoření další, společné česko - německé 
platformy pro budoucí spolupráci v regionu 
příhraničí

e) Web projektu a Networking

f) Transfer dobrých zkušeností, PR -
představení projektu veřejnosti 
prostřednictvím prezentace aktivit a cílů v 
rámci sociálních sítí, Web a komunikace s 
médii.

d) Schaffung einer anderen deutsch-
tschechischen Plattform für zukünftige 
Zusammenarbeit in der Grenzregion

e) Webseite des Projektes und Networking

f) Transfer der guten Erfahrungen, PR -
Vorstellung des Projektes der Öffentlichkeit 
durch eine Präsentation von der Aktivitäten 
und Ziele auf den sozialen Netzwerken
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Hlavní aktivity 

Hauptaktivitäten
Součástí plnění projektu je vytvoření tří tematických pracovních 
týmů, které se věnují právně správní problematice s cílem postupně 
zlepšovat přeshraniční spolupráci v regionu Česko- Bavorsko.

Tým 1 (SOCIÁLNÍ PRÁVO/SOCIALRECHT)
Zdraví a sociální věci (organizace s „modrým světlem“)

Team 2 (CESTOVNÍ RUCH/FREMDEMVERKEHR)

Správa (zkoumání stávajících sítí jako příkladných modelů a vytvoření celoplošného a 
přenosného modelu fungující přeshraniční spolupráce; podpora kultury, cestovního 
ruchu a rozvoj komunity) včetně příkladů dobré praxe např. EUREGIO EGRENSIS nebo 
Evropský region Dunaje-Vltava

Team 3 (VEŘEJNOSPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI/ÖFFENTLICHE 
VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN)
Ekonomika (posílená spolupráce při přípravě projektů strategické 
infrastruktury s přeshraničním dopadem, zlepšení právního a 
administrativního rámce pro podniky v
pohraniční oblasti)

Teil der Umsetzung des Projekts ist die Einrichtung von drei 
thematischen Arbeitsteams, die sich mit rechtlichen 
Verwaltungsfragen befassen, um die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in der bayerisch-tschechischen Region 
schrittweise zu verbessern

Team 1 (SOCIÁLNÍ PRÁVO/SOCIALRECHT)
Gesundheit und Soziales (Blaulichtorganisationen)

Team 2 (CESTOVNÍ RUCH/FREMDEMVERKEHR)
Management (Untersuchung vorhandener Netzwerke als 
beispielhafter Modelle und Schaffung eines flächendeckenden und 
übertragbaren Modells der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, 
Förderung von Kultur, Tourismus und Entwicklung der 
Kommunität), einschließlich von Best Practice Beispielen wie z. B. 
EUREGIO EGRENSIS oder die Europaregion Donau-Moldau.

Team 3 (VEŘEJNOSPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI/ÖFFENTLICHE 
VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN)
Wirtschaft (verstärkte Zusammenarbeit bei der Vorbereitung 
strategischer Infrastrukturprojekte mit grenzübergreifender 
Wirkung, Verbesserung des rechtlichen und administrativen 
Rahmens für Betriebe im Grenzraum)
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Team 1 (sociální právo)

Team 1 (Sozialrecht)
Sociální věci a zdravotnictví (např. spolupráce 
mezi složkami záchranných sborů)

Pracovní česko-německý Tým 1 své výzkumné 
otázky zaměřuje na:

Nehody

Povodně

Postavení pacienta

Gesundheit und Soziales (z.B.: 
Zusammenarbeit von Blaulichtorganisationen)

Das deutsch-tschechische Arbeitsteam Nr.1 
richtet seine Forschungsfragen auf:

- Unfälle

- Hochwasser

- Stellung der Patienten
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Příklad dobré praxe
Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce ve  Schwandorfu

Best Practice Beispiele
Gemeinsames Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit

Toto pracoviště v nepřetržitém provozu zajišťuje výměnu
informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti
přeshraniční spolupráce, zejména při odvracení ohrožení
veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování
trestné činnosti a ochraně státních hranic, včetně boje proti
nelegální migraci.

Pracoviště se zaměřuje na výměnu informací o osobách,
dokladech, zbraních a dopravních prostředcích. Napomáhá
při řešení záležitostí při předávání a přebírání osob, které
nelegálně vstoupily nebo pobývaly na území států
smluvních stran, popř. podaly žádost o azyl.

Odstraněním jazykové bariéry dochází k přímé podpoře při
koordinaci přeshraničních zásahů a pátracích opatření
policie. Hlavní devizou je přímá a rychlá spolupráce při
řešení svěřených úkolů.

Dieser Arbeitsplatz bietet einen zeitlich ununterbrochenen 
Informationsaustausch für die Erledigung polizeilicher 
Aufgaben im Bereich der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, insbesondere bei der Bekämpfung von 
Bedrohungen der öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie 
bei der Aufklärung von Kriminalität und dem Schutz der 
Staatsgrenzen, einschließlich der Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung.

Der Arbeitsplatz konzentriert sich auf den Austausch von 
Informationen über Personen, Dokumente, Waffen und 
Transportmittel. Er hilft bei der Lösung von Problemen bei 
der Übergabe und Abholung von Personen, die illegal im 
Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten eingereist sind oder sich 
dort aufgehalten haben, bzw. einen Asylantrag gestellt 
haben. 

Durch die Beseitigung der Sprachbarriere wird die 
Koordinierung grenzüberschreitender Interventionen und 
polizeilicher Fahndungsmaßnahmen direkt unterstützt. Die 
Hauptdevise ist eine direkte und schnelle Zusammenarbeit 
bei der Lösung der gestellten Aufgaben.
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Německý koordinátor                       Český koordinátor (Spolková/bavorská policie) 

Deutscher Koordinator Tschechischer Koordinator (Bundes-, Bayerische Polizei)

Agenda/Organizace

Agenda/Organisation

SRN /ČR 

Zástupce německého koordinátora (Spolková/bavorská policie)

Vertreter des deutschen Koordinators (Bundes-, Bayerische Polizei)

Zpracovatelé

Podpora vyšetřování / Zpracování situačních zpráv 
/ Výměna poznatků a informací 

Sachbearbeiter

Ermittlungsunterstützung / Verarbeitung von 
Situationsberichten / Austausch von 

Informationen und Erkenntnissen

Překladatelské služby 

Překlady 

Monitoring

Přeshraniční jednání

Dolmetscherdienste

Übersetzungen

Monitoring

Grenzüberschreitende Verhandlungen

ZOLL / CLO

Překladatelské služby 

Překlady 

Monitoring 

Přeshraniční jednání

Dolmetscherdienste

Übersetzungen

Monitoring

Grenzüberschreitende Verhandlungen

Provozní kancelář

Administrativa

Zajišťování zázemí jednání / akcí

Bürobetrieb

Verwaltung

Bereitstellung von Hinterland für Verhandlungen /
Veranstaltungen



Příklad zatím neustálené praxe – k řešení - Překládání pacientů na 
hranicích ČR-Bavorsko

Beispiel einer bisherig instationären Praxis - zum Lösen - Umladen von 
den Patienten an der bayerisch-tschechischen Grenze

Právní otázka:

1) Umožňuje právní úprava převážení 
pacientů?

2) Je společenská poptávka po převážení 
pacientů na hranicích bez překládání?

Rechtliche Frage:

1) Erlaubt die Gesetzgebung eine 
Überführung der Patienten? 

2) Besteht eine gesellschaftliche Nachfrage 
nach der Überführung von Patienten ohne 
Umladen an der Grenze?
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Kompetenční a koordinační centrum pro přeshraniční zdravotnickou 
záchrannou službu

Kompetenz- und Koordinierungszentrum grenzüberschreitender
Rettungsdienst!

Hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo je již více jak 26 let otevřena. Hranici mohou bez
komplikací překročit osoby i zboží. Pro výjezdy zdravotnické
záchranné služby to je ale výrazně komplikovanější.
Zákonná nařízení, jazyková bariéra a rozdílné okolnosti do
dneška komplikují „pomoc bez hranic“.

Strategická, zacílená a koordinovaná spolupráce
zdravotnických záchranných služeb se kvůli těmto
okolnostem nekoná. Záchranná služba zde končí na
hranicích. Bohužel to je tak, že například zraněný český
občan musí být převezen do německé nemocnice, protože
převoz do České republiky, popř. do bližší nemocnice na
české straně ještě není ošetřen atd.

Zdroj: Bayerisches Rotes Kreuz https://www.rettungsdienst.brk.de/leichte-sprache/ueber-
uns/grenzueberschreitender-rettungsdienst/preshranicni-zdravotnicka-zachranna-
sluzba.html

Die Grenze zwischen der Tschechischen Republik und der
Bundesrepublik Deutschland ist seit mehr als 26 Jahren
offen. Die Grenze können Menschen und Güter problemlos
überqueren. Für medizinische Rettungsdiensteinsätze ist es
jedoch viel komplizierter. Gesetzliche Bestimmungen, die
Sprachbarriere und die bisher unterschiedlichen Umstände
erschweren bis heute die "Hilfe ohne Grenzen".

Aufgrund dieser Umstände wird keine strategische, gezielte
und koordinierte Zusammenarbeit von Rettungsdiensten
realisiert. Der Rettungsdienst endet hier an der Grenze.
Leider ist dies so, dass zum Beispiel ein verletzter
tschechischer Staatsbürger in ein deutsches Krankenhaus
transportiert werden muss, weil ein Transport in die
Tschechische Republik, oder in das nächste Krankenhaus auf
der tschechischen Seite noch nicht geregelt ist usw.

Quelle - Bayerisches Rotes Kreuz https://www.rettungsdienst.brk.de/leichte-sprache/ueber-
uns/grenzueberschreitender-rettungsdienst/preshranicni-zdravotnicka-zachranna-sluzba.html
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Team 2 (cestovní ruch)

Team 2 (Fremdenverkehr)
Správa (zkoumání stávajících sítí jako 
příkladných modelů a vytvoření celoplošného 
a přenosného modelu fungující přeshraniční 
spolupráce; podpora kultury, cestovního ruchu 
a rozvoj komunity) včetně příkladů dobré praxe 
např. EUREGIO EGRENSIS nebo Evropský region 
Dunaje-Vltava

Pracovní česko-německý Tým 2 své výzkumné 
otázky zaměřuje na:

- Cestovní ruch

- Příklady dobré praxe

Verwaltung (Beobachtung derzeitigen Netzen 
als beispielgebenden Modellen und Schaffen 
von einem ganzflächigen und übertragbaren 
Modell der funktionierenden 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit; 
Unterstützung von der Kultur, Fremdenverkehr 
und Kommunität) die Best-Practice Beispiele 
inbegriffen - z.B. EUREGIO EGRENSIS oder 
Europaregion Donau - Moldau

Das deutsch-tschechische Arbeitsteam Nr. 2 
richtet seine Forschungsfragen auf:

- Fremdenverkehr

- Best-Practice Beispiele
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Team 3 (veřejnosprávní záležitosti)

Team 3 (Öffentliche Verwaltungsangelegenheiten)
Hospodářství (posílená spolupráce při přípravě 
projektů strategické infrastruktury s přeshraničním 
dopadem, zlepšení právního a administrativního rámce 
pro podniky v
pohraniční oblasti)

Výzkum je zaměřen na analýzu, srovnání a rozdíly 
právní úpravy v Německu a České republice, včetně 
hledání příkladů dobré praxe v příhraničí k dalšímu 
networkingu.

Česko-německý Tým 3 své výzkumné otázky zaměřuje 
na:

- odpadové právo

- právní úpravu úložiště jaderného odpadu

- právo týkající se územního plánování v příhraničí

Wirtschaft (verstärkte Zusammenarbeit bei der 
Vorbereitung strategischer Infrastrukturprojekte mit 
grenzübergreifender Wirkung, Verbesserung des 
rechtlichen und administrativen Rahmens für Betriebe 
im Grenzraum)

Die Untersuchung konzentriert sich auf die Analyse und 
den Vergleich der Gesetzgebung in Deutschland und 
der Tschechischen Republik, einschließlich der Suche 
nach den Best-Practice Beispielen in der Grenzregion 
zu weiteren Networking.

Das deutsch-tschechische Team richtet seine 
Forschungsfragen auf:

- Müllentsorgung

- Regelung der Endmülllager für nuklearen Abfall

- Raumordnungsrecht in Grenzland
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Webové stránky / Webseite
http://region-bez-hranic.eu

http://region-ohne-grenzen.eu
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Publicita projektu
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KONTAKT ČESKÁ REPUBLIKA

KONTAKT TSCHECHISCHE REPUBLIK
Hlavní kontakt českého partnera: regionbezhranic@gmail.com

Vedoucí projektu/Projektleiter
doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
email: forejtov@kup.zcu.cz

Projektový manažer/Projektmanager
Mgr. et Mgr. Milan Severa
email: severa.milan@gmail.com

Finanční manažer/ Finanzmanager
Mgr. et Mgr. Dana Bárková, Ph.D.
email. barkova@kfp.zcu.cz

Garanti týmů

Tým 1 (SOCIÁLNÍ PRÁVO/SOCIALRECHT)
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
email: jpsutka@kpo.zcu.cz

Team 2 (CESTOVNÍ RUCH/FREMDEMVERKEHR)
JUDr. Tomáš Pezl
email: pezl@kup.zcu.cz

Team 3 (VEŘEJNOSPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI/ÖFFENTLICHE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN)
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
email: kopeckym@ksp.zcu.cz

Ansprechpartner auf tschechischer Seite: regionbezhranic@gmail.com

Projektleiterin

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. E-Mail: forejtov@kup.zcu.cz

Projektmanager

Mgr. et Mgr. Milan Severa E-Mail: severa.milan@gmail.com

Finanzmanagerin

Mgr. et Mgr. Dana Bárková, Ph.D. E-Mail: barkova@kfp.zcu.cz

Teamleiter

Tým 1 (SOCIÁLNÍ PRÁVO/SOCIALRECHT)
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. E-Mail: jpsutka@kpo.zcu.cz

Team 2 (CESTOVNÍ RUCH/FREMDEMVERKEHR) 

JUDr. Tomáš Pezl E-Mail: pezl@kup.zcu.cz

Team 3 (VEŘEJNOSPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI/ÖFFENTLICHE 
VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN)
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. E-Mail: kopeckym@ksp.zcu.cz
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KONTAKT SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO

KONTAKT FREISTAAT BAYERN
Hlavní kontakt bavorského 
partnera: regionohnegrenzen@gmail.com

Vedoucí projektu/Projektleiter
Prof. Urs Kramer
email: Urs.Kramer@uni-passau.de

Garanti týmů

Tým 1 (SOCIÁLNÍ PRÁVO/SOCIALRECHT)
Dipl.-Jur. (Univ.) Michel Pardo Kelm E-Mail: Michel.PardoKelm@uni-
passau.de

Team 2 (CESTOVNÍ RUCH/FREMDEMVERKEHR)

Dipl.-Jur. (Univ.) Vanessa Bahr E-Mail: Vanessa.Bahr@uni-passau.de

Team 3 (VEŘEJNOSPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI/ÖFFENTLICHE 
VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN)

Ass. iur. Tatjana Schneider E-Mail: tatjana.schneider@uni-passau.de

Ansprechpartner auf bayerischer
Seite: regionohnegrenzen@gmail.com

Projektleiter

Prof. Dr. Urs. Kramer

E-Mail: Urs.Kramer@uni-passau.de

Teamgaranten

Tým 1 (SOCIÁLNÍ PRÁVO/SOCIALRECHT)
Dipl.-Jur. (Univ.) Michel Pardo Kelm E-Mail: Michel.PardoKelm@uni-
passau.de

Team 2 (CESTOVNÍ RUCH/FREMDEMVERKEHR)
Dipl.-Jur. (Univ.) Vanessa Bahr E-Mail: Vanessa.Bahr@uni-passau.de

Team 3 (VEŘEJNOSPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI/ÖFFENTLICHE 
VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN) 

Ass. iur. Tatjana Schneider E-Mail: tatjana.schneider@uni-passau.de
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Jak pracujeme? 

Wie arbeiten wir?
Všichni členové týmu se pravidelně 
setkávají v Plzni, nebo v Pasově na 
plenárních setkáních

Jednotliví členové Týmů 1-3  se 
setkávají i samostatně v regionu 
příhraničí Bavorska a Česka

Alle Teammitglieder treffen 
sich regelmäßig in Pilsen oder in 
Passau auf Plenarsitzungen

Einzelne Teams treffen sich auch 
separat in Grenzregion auf der 
tschechischen und bayerischen Seite
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Děkujeme za pozornost

Vielen Dank

Milan Severa Monika Forejtová
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