
 

 

Městská část Praha 13  
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční nám. 2580 
158 00 Praha 13-Stodůlky 
 
– e-mailem –  
 
Praha, 7. 6. 2021 

 
 

Žádost o poskytnutí informací dle § 4a a § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 

Asociace pro mezinárodní otázky, z. s., sídlo: Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 65999533 tímto žádá dle § 
4a a § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt Městská část Praha 13 o 
zpřístupnění informací: 

1.  Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými  spolupracujete 
(municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední orgány  apod.)  

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).  

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

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

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

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

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

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.  

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.  

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

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.) . 

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

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).  

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) . 



 

 

15. Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo  Čínské republiky 
(Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce?  

 
Uvedené informace žádáme zpřístupnit elektronicky, a to e-mailem na adresu veronika.blablova@amo.cz.  
 
Rovněž Vás tímto žádáme o potvrzení přijetí této žádosti. 
 
S pozdravem 
 
Asociace pro mezinárodní otázky 
Veronika Blablová 
výzkumný asistent 
 
 




