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Poskytnutí informace na základě žádosti o poskytnutí informací ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Vážená paní Blablová, 

Moravskoslezský kraj, krajský úřad (dále jen „povinný subjekt“) zaevidoval v elektronickém spisovém systému 
dne 2. 6. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve které 
žádáte o poskytnutí informací týkajících se vztahů Moravskoslezského kraje s Čínskou lidovou republikou 
a Čínskou republikou (Tchaj-wan) za období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020 

Přípisem č. j. MSK 73626/2021  datovaným dnem 8. 6. 2021 jste byla informován o tom, že povinný subjekt 
prodloužil lhůtu pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to 
o 10 dnů. Lhůta pro poskytnutí informací tak uplyne dne 28. 6. 2021 [srov. § 40 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)]. 

Vzhledem k nutnosti mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací u bodů 3, 8, 9, 10 Vaší žádosti jsme Vás dne 
8. 6. 2021 upozornili přípisem pod č. j. MSK 73626/2021 na náš možný požadavek úhrady za jejich vyhledání.   
Oznámení o výši požadované úhrady za informace požadované v těchto bodech Vám dnes zasíláme pod č . j. 
MSK  84145/2021.       

K jednotlivým bodům žádosti, za které nepožadujeme úhradu, Vám sdělujeme následující: 

1. Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými spolupracujete 

(municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední orgány apod.) 

Seznam provincií ČLR, s nimiž spolupracuje Moravskoslezský kraj, je dostupný na: 
https://www.msk.cz/cs/kraj/mezinarodni/partnerske-regiony-468/ 

Dále spolupracuje Moravskoslezský kraj s městem Čičihar (Chichihar). 

 

Váš dopis zn.:  Vážená paní 
Veronika Blablová 
Asociace pro mezinárodní otázky 
Žitná 608/27 
110 00 Praha 1 

Ze dne:  
Čj.: MSK  84137/2021 
Sp. zn.: KH/12244/2021/Bön 
 084.1 S3   N 
Vyřizuje: PaedDr. Jaromír Bönisch 
Odbor: Odbor kancelář hejtmana 
Telefon: 595 622 962 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum:  

https://www.msk.cz/cs/kraj/mezinarodni/partnerske-regiony-468/
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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). 

Moravskoslezský kraj spolupracuje s čínskými partnery v oblastech kultura a umění; školství; 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.) 

Skeny smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu 1 založeny, Vám 

budou zaslány po úhradě poplatku, jehož výši Vám sdělujeme v Oznámení o výši požadované úhrady č. 

j. MSK  84145/2021jež Vám bylo dnes zasláno. 

 

4. Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok). 

Seznam smluv a memorand s daty a místy jejich uzavření je dostupný na: Přehled smluv | 

Moravskoslezský kraj | (msk.cz)  

   

5. Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok). 

Žádná spolupráce uvedená v bodě 1 nebyla ukončena. 

 

6. Dochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1? Pokud ano, na základě 

jakých indikátorů? 

Rizika spolupráce s partnery z ČLR byla zvážena při rozhodování zastupitelstva kraje při uzavírání 

příslušných smluv a memorand. Seznam konkrétních indikátorů nemáme k dispozici. 

 

7. Jak vyhodnocujete dosavadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (na škále velmi přínosné, 

přínosné, ani přínosné ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)? 

Spolupráce není Vámi uváděným způsobem vyhodnocována. 

 

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. 

https://www.msk.cz/cs/kraj/mezinarodni/prehled-smluv-515/
https://www.msk.cz/cs/kraj/mezinarodni/prehled-smluv-515/
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Agenda zahraničních styků za období 2000 – 2012 je již skartována. Za období od roku 2013 – 2017 je 

tato agenda uložena v archivních boxech ve spisovně krajského úřadu v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Informace za toto období Vám budou zaslány po úhradě poplatku, jehož výši Vám sdělujeme 

v Oznámení o výši požadované úhrady č. j. ……, jež Vám bylo dnes zasláno. 

Seznam 2018 -2020 – viz příloha 1 

   

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. 

Agenda zahraničních styků za období 2000 – 2012 je již skartována. Za období od roku 2013 – 2017 je 

tato agenda uložena v archivních boxech ve spisovně krajského úřadu v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Informace za toto období Vám budou zaslány po úhradě poplatku, jehož výši Vám sdělujeme 

v Oznámení o výši požadované úhrady č. j. MSK  84145/2021, jež Vám bylo dnes zasláno. 

Seznam 2018 -2020 – viz příloha 1  

 

10. Program pracovních cest, delegací a návštěv uvedených v bodech 8 a 9. 

Agenda zahraničních styků za období 2000 – 2012 je již skartována. Za období od roku 2013 – 2017 je 

tato agenda uložena v archivních boxech ve spisovně krajského úřadu v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Informace za toto období Vám budou zaslány po úhradě poplatku, jehož výši Vám sdělujeme 

v Oznámení o výši požadované úhrady č. j. MSK  84145/2021, jež Vám bylo dnes zasláno. 

Seznam 2018 -2020 – viz příloha 1 

 

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.). 

Komunikace s ústředními orgány státní správy v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové 

republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan) neprobíhá. 
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12. Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové 

republiky předmětem komunikace s čínským partnerem? 

Komunikace v otázce lidských práv a územní integrity probíhá s čínskými partnery v duchu zahraniční 

politiky ČR. 

 

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) 

Spolupráce se subjekty z Čínské lidové republiky byla iniciována z naší strany, ze strany čínských 

provincií a ze strany čínského velvyslanectví. 

 

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). 

Spolupráce s Tchajwanem neprobíhá. 

 

15. Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo Čínské 

republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce? 

V současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo Čínské republiky (Tchaj-

wan) o navázání nové partnerské spolupráce neprobíhají. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Taťána Kahánková 

pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje 

odbor kancelář hejtmana kraje 
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