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Magistrát města Ostravy
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Praha,  7. 6. 2021

žádost o poskytnutí infoťmací dle § 4a a § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o wobodném přístu[" k iiiforfŤiaci'm

Asociace pro mezinárodní otážky, Ž. s„ sídl 3 tiímto žádá dle §
4a a § 13 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném při'stupu k informaci'm povinný subjekt Město Ostrava o zpřístupněni'
informaci':

1.     Seznam   institucí   z   Či'nské   lidové   Íepubliky   a   Čínské   repu"ky   (Tchaj-wan},   se   kterými   spolupracujete

(municipality, provinci€, autonomní oblasti, ob€hodni' společnosti, ústřední orgány apod.)

2.     Seznam oblasti', ve kterých clochází ke spolupráci {např. ekonomika,. kultura a  umění; akademická spolupráce;
školství a vědď;  zemědělswí;  bežpečnost;  technologie; sport,'  cestovní ruch;  zdravotnictvi` a  protipandemická
opatřeni';jiné).

3.     Scany všech  smlwni'ch  dokumentů,  na  kterých jsou  spolupráce  uvedené v  rámci  bodu  1  založené  (smlouvy,
memoranda, deklarace, letter of intent apod.)

4.      Datum začátku spolupráce uvedenév rámci bodu  l (alespoň  měsi`c a rok).

5.     Datum ukončeníspolupráce uvedenév rámci bodu  l (alespoň měsi'ca rok).

6.     Docházi' k  hodnocení rizik  týkaji'cícli  se  spolupráce  iwedené  v  rámci  bodu  1?  Pokud  ano,  na  základě jakých
indikátorů?

7.     Jak vyhodnocujete dosavadni' přínos spolupráce uvedené v rámci bodu  1  (na  Škále velmi  přínosné,  přínosné,
ani přínosné ani nepři`nosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)?

8.     Seznam  praccwních  cest,  delegací a  návštěv Vašich  zaměstnanců  a  volených  představitelů  do  Čínské  lidové
republiky a do Či'nské republiky (Tchaj-wan} v obdobi` od 1.1. 2000 do 31.12. 2020.

9.     Seznam pracovních cest, deleg@cía návštěv před5tavitelů institucí z či'nské lidové republiky a z či'nské republiky

(Tchaj-wan}, kteř]` Vás navštívm v období od 1. i. 2000 do 3i.12. 2020.

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

11,   Probíhá v otázkách spolupráce s partnery z Či'nské lidové republiky a Či'nské republiky (Tchaj-wan) komunikace
s ústředm'mi orgány státní správy? Pokud ano, se kterými (MZV, MPO, CzechTrade/Czechlwest, apod.).

12.   Byla  otázka  lidských  práv  a  i'Jzemní  integrity  (Tibet,  Tchaj-wan  apod.)  Čínské  lidové  republiky  předniětem
komunikace s čínským partnerem?

13.   Pokud máte spolupráci se subjekty z Či'nské lidové republiky, weďte, z jaké strany byla spolupráce iniciována

(ze strany místni'ho partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, čínské ústředni' vlády, čínského velvyslanectví
v ČR, českého velvyslanectvi' v Číně, jiné (prosi'm, weďte).

14.   Pokud  máte  spolLipráci  se  subjekty  z  Čínské  republiky  (Tchaj-wan},  Liveďte,  z jaké  strany  byla  spolupráce
iniciována  (ze  strany  mí5tníh®  partnera,  z  Vaši'  strany,  ze  strany  české  vlády,  tchajwanské  i'Jstředni'  vlády,
Tchajpejské  hospodářské  a  kultiimí  kanceláře v  ČR,  české  ekoncmiické  a  kultimií  kanceláře  Tchaj-pej,  jiné

(prosím, uveďte}.
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15.   Probíhají  v  současnosti  rokováni' s  potenciálm'mi  partnery  z  Čínské  lidové  republiky  nebo  Či'iiské  republiky

(Tchaj-wan) o mvázáni' nové partnerské spolupráce?

Uveclené informace žádáme zpři`stupnit elektronicky, a to e-mailem na adresu .

Rovněž Vás tí'mto žádáme o potvrzeni' přijeti' této žádosti,

S pozdravem

^sůciace pro riiezináro{]ní otážk`/

A§ooiace pro mezinůrodní otůzku, z. §.
Association for líitemational Affairs



Vážená  paní 

Ostrava, 2021-06-14

(SMO/303004/21/KP)

kvaší    Žádosti     o     informace     dle    zák.     106/1999     Sb.,     o    svobodném     přístupu     kinformacím     Č.j.:

SMO/303004/21/KP ze  dne   8.6.2021,    které  se týkaly  spolupráce  s ČLR  a  Čínskou  republikou  (Tchaj-wan)

zasílám v příloze požadované informace.

S  pozdravem

1  příloha

Statutárni' město ostrava                    T +420 599 443 488, +420 599 443 477
Prokešovo nám. 8, 729 30 0strava     F +420 596118 861 ®SFE3ffi#ffi!!!



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

Spolupráce s institucemi z Tchaj-wanu -nikdy se nekonala.

ČLR: Město Suzhou -2014 -2020, Město Qiqihar -2017

2. Seznam oblastí, vekterých dochá€í ke spoluprácí (např. ekonomika, kullura a umění,
akademícká spolupráce, školství a věda, zemědělství, bezpečnost, technologie, cestovní
ruch, zdrowotnictví a protipandemická spolupráce, jiné)

Sport
Zdravotnictví a protipandemická opatření

3. Scany všech smluvních  dokumentů, na kterých byly spolupráce uvedené v rámci bodu 1
z#/oŽc#c'  ( viz příloha č.1)

4. Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1

Qiqihar --září 2017
Suzhou -24.4. 2015

5. Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1

Qiqihar -říjen 2017
Suzhou -24. 4. 2020

6. Dochází k hodnocení rizík ýkajících se spolupráce uyedené v rámcí bodu 1? Pokud ano, na
základě jakých indikátorů?

Ne

7. Jak vyhodnocujete doso[vadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1(na škále velmi
přínosně, přínosné, ani přínosně ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)?

Qiqihar - ani přínosné, ani nepřínosné
Suzhou -částečně přínosné, zejména zpočátku, Vyhodnocení spolupráce ve stolním tenisu
(viz příloha č.2)

8. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv Vašich zaměstnanců a volených představítelů
do ČLR a Čínskě republiky v období od 1.1. 2000 do 31.12. 2020

Návštěvy delegací z Ostravy v Číně (od r. 2015)

•    §:b-:s7t;4j:,° L 5n;

provincie Zhejiang a Jiangsu) za účelem  účasti na Dnech  České republiky v Šanghaji a
podepsání  Dohody o partnerství  s městem Suzhou .Cesta organizována v rámci návštěvy
delegace  Poslanecké   sněmovny  PČR  v číně  pod  vedené,   předsedy   sněmovny  pana



•     Ve  dnech  12.-24.07.2017  se

,  účastnili  zahraniční pracovní  cesty  do  Číny,  která  se  uskutečnila na základě
ozvání  společnosti  Grand  Europe Association  s  cílem  doprovodu hokejového  týmu HC
Vítkovice Ridera a zahájení úvodních obchodních a diplomatických jednání.

•     1.-21.8.2017 -výjezd s ostravských sportovců z Centra individuálních sportů Ostrava do
Suzhou v rámci reciproční výměny

9.  Seznam  pracovních  cest,  delegací  a  návštěv  předstwilelů  institucí  z  ČLR  a  Čínské
republiky, kteří Vás noivštívili v období od 1.1. 2000 do 31.12. 2020

Návštěvy delegací z Číny v Ostravě (od r. 2015)

•     3.-28.8.2016  -pobyt  3  stolních  tenistů  ze  Suzhou  vostravě  vrámci  CISO  (Centrum
individuálních. sportů Ostrava)

•    Historický rej  - Oslavy 750 let od první písemné zmínky o městě Ostravě. Pozvání k účasti
přijaly  delegace  partnerských  měst  Drážďany,  Gaziantep,  Katovice   Miskolc   Pireus,
Suzhou.  Čína -Suzhou: 6 osob, 7.-8.9.2017, odjezd 8.9.2017 - .

•     25. -26. srpna 2019 -návštěva 6-ti členné delegace z partnerského města Suzhou (Čína)
v Ostravě.   Hosté se zajímali o možnosti spolupráce v oblasti sportu a vysokého školství.
Po setkání s představiteli města si čínská delegace prohlédla Ostravu z ochozu věže Nové
radnice a poté  se vydala na prohlídku Městského  stadionu Ostrava,  na kterém mají své
zázemí fotbalisté Baníku Ostrava a Vítkovic a na kterém se koná světoznámý lehkoatletický
mítink Zlatá tretra.

10. Program pracovních cest, delegací a náwštěv wedených v bodech s a 9

(viz příloha č.3)

11.  Probíhá  v otázkách  spolupráce  s partnery  z  ČLR  a  Čínské  republiky  komunikace
sústřednímí     orgány     státní     správy?     Pokud     ano,     se     kterýmí     (MZV,     MPO,
CzechTrade/Czechinvest o[pod.)

Pouze v dubnu 2015 při cestě do ČLR, při níž byla podepsána partnerská smlouva s městem
Suzhou. Partnerem bylo vedení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

12. Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tíbet, Tchaj-wan apod.) ČLR předmětem
komunikace s čínským partnerem?

Ne

13.  Pokud  máte  spolupráci  se  subjekty  zČLR,  uveďte,  zjaké  strany  byla  spolupráce
ínicíována (za strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, čínské ústřední
vlády, čínského velvyslanectví v ČR, českěho velvyslanectví v Číně, jíné).

Spolupráce    iniciována    městem    Suzhou    vnávaznosti    na    obdobnou    smlouvu    mezi
Moravskoslezským krajem a příslušnou čínskou provincií.



14.  Pokud  máte  spolupráci  se  subjekty  zčínské  republiky,  weďte,  zjaké  strany  byla
spolupráce  iniciována  (za  strany  místního  partnera, z vaší strany,  ze  strany  české vlády,
tchajwanské  ústřední vlády, Tchajwanské  hospodářské  a kuliurní kanceláře v ČR, České
ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej, jíné).

Žádná spolupráce nebyla navázána.

15. Probíhají v současnosti rokování s potenciálnímí partnery z ČLR nebo Čínské republíky
o na[vázání nové partnerskě spolupráce?

Ne

Příloha č. 1 - Scany smluvních dokumentů (bod 3)

Příloha č. 2 - Vyhodnocení spolupráce (bod 7)

Příloha č. 3 -  Program pracovních cest, delegací (bod s a 9)
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OstravĚi, 2021-08-30
{SMO/303fl04/21/KP)

VÉžená paní 

%@SilÉm doplňující informaci k Vašf žĚdosti o inform@c© dlg Žákoiia č.1ŮS/19g9 Sb„ Žg ďn®
8.S.2021  č.j..  SMŮ/3Ů3004/21/KP,  ktgrá  SS týká  spolupráce  s městem  Suzhou.  Ž®  Strffiny
§taĚutámíhů  mĚsta  O§tmvy  byl  vypraGŮván  do€ťatĚBk  k©  SniloLwě,  kt©iÝm  §g  prodlužůval®
trváíií  této   p&ftn®rské   smlowy.   Byl   Ža§lán   čín§ké   straně,   ktgrÉ   `Sg   nicméně   k němu
oficiáině,  i  př©s  násl®dný  opakovaný  důt@Ž,   n@vyjÉdřilĚ  ffl  Smlouva  tak  d©  facto  z !iaš©ho

pohledu  zanikl&.  Po termínu  ukoněgní  p]atíiů§ti  smlowy již  ŽĚ  §trany  3tatutámihů  mě§ta
Qú§travy   nebyly  vyvíj®ny   dffilši   kroky,   ktgré   by  vedly   k obiiov®ni   n®bo   užavřgní   nůvé
Smlolwy.

Agůci@Se pro mgžinárodní ®tážky
A§sQciaiion for lntematiofi@I Affairs

SS€TSS&#tSS#m. *Siě§S® SSSSg&vSTS                             T  +4BS BSs  ťS#Sis 4ffiffiS  +ť$3€3  5S@ *$43 4?7
Pr€iiSeš€ivG "ňm, &t  7a$ 3S #Š{i-avčs     F»i` +ÁS-ž€} 5€iť3 iis ffisi


