Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 2. 6. 2021 byl požadavek na poskytnutí informací týkajících
se níže uvedených otázek.
Poskytnuté informace:
Požadované informace ke dni podání žádosti byly žadateli poskytnuty prostřednictvím
níže uvedených odpovědí na žadatelem zaslané následující otázky:

1. „Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými
spolupracujete (municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední
orgány apod.)“
Provincie Jün-nan a Fu-ťien (Čínská lidová republika)
2. „Seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci (např. ekonomika; kultura a umění;
akademická spolupráce; školství a věda; zemědělství; bezpečnost; technologie; sport;
cestovní ruch; zdravotnictví a protipandemická opatření; jiné).“
Akademická spolupráce, mládežnický sport, cestovní ruch, zdravotnictví.
3. „Scany všech smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu
1 založené (smlouvy, memoranda, deklarace, letter of intent apod.).“
Tyto zasíláme v příloze tohoto dokumentu.
4. „Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok).“
28. 8. 2014 (Fu-ťien); 2. 12. 2014 (Jün-nan)

5. „Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok).“
N/A
6. „Dochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1? Pokud
ano, na základě jakých indikátorů?“
Ne.
7. „Jak vyhodnocujete dosavadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (na škále
velmi přínosné, přínosné, ani přínosné ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)?“
Přínosné.
8. „Seznam pracovních cest, delegací a návštěv Vašich zaměstnanců a volených
představitelů do Čínské lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan) v období od 1.
1. 2000 do 31. 12. 2020.“
a. Prosinec 2014 – pozvání od guvernérů provincií Fu-ťien a Jün-nan. Cesta
delegace Olomouckého kraje do obou výše zmíněných provincií.
b. Červen 2015 – pozvání guvernéra provincie Jün-nan k účasti na China – South
Asia Expo v Kunmingu.
c. Srpen 2016 – pozvání starosty Xiamenu, provincie Fu-ťien, na mezinárodní
mládežnický fotbalový turnaj. Účast olomouckého krajského výběru.
d. Září 2016 – pozvání Kanceláře pro zahraniční vztahy provincie Fu-ťien na
ekonomický seminář pro úředníka oddělení vnějších vztahů Olomouckého kraje do
Fuzhou.
e. Duben 2017 – pozvání ekonomického a obchodního oddělení čínské ambasády v
Praze na seminář čínského jazyka pro české úředníky do Pekingu. Cesta dvou
zástupců Olomouckého kraje.
f. Červen 2017 - pozvání Kanceláře pro zahraniční vztahy provincie Fu-ťien na
ekonomický seminář pro úředníka oddělení vnějších vztahů Olomouckého kraje do
Fuzhou.
g. Prosinec 2017 – pozvání guvernéra provincie Fu-ťien na podpis partnerské
smlouvy s Olomouckým krajem a jednání o spolupráci ve zdravotnictví do Fuzhou.
h. Září 2018 – pozvání guvernéra provincie Fu-ťien na investiční veletrh CIFIT v
Xiamenu, kde byla jedním z partnerských států i Česká republika.
i. Duben 2019 – pozvání k účasti v prezidentské delegaci na fórum Belt and Road
Iniciative v Pekingu.
j. Listopad 2019 – pozvání guvernéra provincie Jün-nan na veletrh cestovního ruchu
CITM v Kunmingu.
9. „Seznam pracovních cest, delegací a návštěv představitelů institucí z Čínské lidové
republiky a z Čínské republiky (Tchaj-wan), kteří Vás navštívili v období od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2020.“
k. Dne 11. 4. 2015 delegace obchodní komory provincie Fu-ťien
l. Dne 4. 5. 2015 delegace viceguvernéra provincie Fu-ťien
m. Dne 26. 6. 2015 delegace stranického tajemníka provincie Jün-nan

n. Dne 19. 9. 2015 zástupci médií provincie Jün-nan
o. Dne 13. 11. 2015 delegace úřadu pro zahraniční vztahy provincie Fu-ťien doplněná
o podnikatele
p. Dne 17. 8. 2016 delegace finančního odboru provincie Fu-ťien
q. Dne 2. 11. 2016 delegace viceguvernérky provincie Fu-ťien
r. Dne 9. 12. 2016 delegace Stálého výboru provincie Fu-ťien
s. Dne 15. 5. 2017 delegace Fu-ťienského provinčního výboru provincie Čínské
lidového politického poradního shromáždění
t. Dne 22. 6. 2019 delegace zástupců zdravotnictví provincie Fu-ťien
u. Dne 3. 7. 2017 delegace Stálého výboru provincie Fu-ťien
v. Dne 6. 12. 2017 delegace Kanceláře pro zahraniční záležitosti provincie Fu-ťien
w. Dne 13. 6. 2018 Business Forum
x. Dne 1. 7. 2018 delegace odboru financí provincie Fu-ťien
y. Dne 1. 9. 2018, delegace Kanceláře pro zahraniční záležitosti provincie Jün-nan
z. Dne 2. 11. 2018 představení tradiční čínské medicíny
aa. Dne 29. 3. 2019 delegace Ministerstva kultury a cestovního ruchu
bb.Dne 12. 8. 2019 delegace Stálého výboru provincie Jün-nan
cc. Dne 9. 11. 2019 představení tradiční čínské medicíny
10. „Program pracovních cest, delegací a návštěv uvedených v bodech 8 a 9.“
a. Jün-nan: Přijetí delegace primátorem hlavního města Kunming, panem Li
Wenrong. Na provinční úrovni delegaci přijal guvernér provincie Jün-nan. Návštěvy
podniků Kunming Iron and Steel, Jün-nan Airport Group a TOS Kunming. Delegace
poté navštívila campus Jün-nan Normal University.
Fu-ťien: Přijetí zástupcem stranického tajemníka. Přijetí zástupcem primátora
přístavního města Xiamen. Návštěvy podniků New Land Hi-Tech. Group Co.a King
Long Motor Group.
b. Jednání s představiteli provincie Jün-nan, účast na veletrhu.
c. Přijetí starostou Xiamenu, prohlídka města, účast na mládežnickém turnaji.
d. Účast na semináři.
e. Účast na semináři.
f. Účast na semináři.
g. Návštěva odboru zdravotnictví provincie, návštěva fakultní nemocnice, návštěva
univerzity tradiční čínské medicíny, jednání s viceguvernérem provincie, podpis
smlouvy o partnerství.
h. Účast na sympoziu Nová hedvábná stezka, jednání s viceguvernérem provincie,
účast na veletrhu, mezinárodní investiční fórum.
i. Jednání s Čínskou lidovou asociací pro přátelství se zahraničím, Fórum pásu a
stezky pro mezinárodní spolupráci, exkurze olympijského areálu.
j. Jednání s představiteli provincie Jün-nan, účast na veletrhu.
k. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, setkání se zástupci Univerzity
Palackého a Konfuciovy akademie, prohlídka Olomouce.
l. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, návštěva Centra regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský výzkum
m. Setkání delegace s hejtmanem, podpis smlouvy o partnerství, prohlídka
Olomouce.
n. Prohlídka a natáčení Olomouce a dalších atraktivit Olomouckého kraje, rozhovory
s představiteli Olomouckého kraje.

o. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, prezentace obchodních příležitostí v
Olomouckém kraji, prohlídka Olomouce.
p. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, prezentace veřejné zdravotní pojištění
v ČR, péče o seniory v Olomouckém kraji.
q. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, prezentace školství a kultura v
Olomouckém kraji, prohlídka Olomouce.
r. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, prezentace Olomouckého kraje,
prohlídka Olomouce.
s. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, prezentace Olomouckého kraje,
prohlídka Olomouce.
t. Jednání delegace ve Fakultní nemocnici Olomouc, prohlídka Olomouce.
u. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, prezentace Olomouckého kraje,
prohlídka Olomouce.
v. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, prezentace Olomouckého kraje,
prohlídka Olomouce.
w. Účast zástupců Olomouckého kraje na obchodním fóru v Olomouci, prezentace
a obchodní jednání.
x. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, prezentace financování zdravotní a
sociální péče v Olomouckém kraji, prohlídka Olomouce.
y. Setkání delegace s hejtmanem, prezentace Olomouckého kraje, prohlídka
Olomouce a dalších turistických cílů Olomouckého kraje, účast delegace na
oslavách 100 let české státnosti.
z. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, seminář tradiční čínské medicíny,
prohlídka Olomouce.
aa. Jednání delegace v prostorách Univerzity Palackého a Konfuciova institutu,
jednání se zástupci Olomouckého kraje.
bb. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, prezentace Olomouckého kraje,
prohlídka Olomouce.
cc. Setkání delegace s náměstkem hejtmana, seminář tradiční čínské medicíny,
prohlídka Olomouce.
11. „Probíhá v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové republiky a Čínské republiky
(Tchaj-wan) komunikace s ústředními orgány státní správy? Pokud ano, se kterými (MZV,
MPO, CzechTrade/CzechInvest, apod.).“
S MPO v rámci pravidelných setkání pracovníků ministerstva se zástupci krajů. V
rámci MZV probíhá komunikace se ZÚ ČR v ČLR.
12. „Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové
republiky předmětem komunikace s čínským partnerem?“
Ne.
13. „Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky, uveďte, z jaké strany
byla spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české
vlády, čínské ústřední vlády, čínského velvyslanectví v ČR, českého velvyslanectví v Číně,
jiné (prosím, uveďte).“
Obě partnerství byla iniciována ze strany české vlády, resp. jako výsledek
zahraničně-politických aktivit obou zemí.
14. „Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan), uveďte, z jaké
strany byla spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany
české vlády, tchajwanské ústřední vlády, Tchajpejské hospodářské a

kulturní kanceláře v ČR, České ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej, jiné (prosím,
uveďte).“
Žádná spolupráce se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan) navázána není.
15. „Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky
nebo Čínské republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce?“
Ne.

Informaci zpracoval:
Dne 16. 6. 2021, Mgr. Michaela Pazderová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

