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Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod  
 
Vaše Čj.:       
Ze dne :  04.06.2021  
 
  MUNAX00R3EB9 
Sp.zn.:  KS513/2021/KT 
Čj.(Če.): MUNAC47751/2021/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum:  17.06.2021 
 
Poskytnutí informací o spolupráci s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou 
(Tchaj-wan)  
 
Vážení, 

město Náchod obdrželo dne 04.06.2021 na elektronickou adresu podatelny Vaši žádost, ve které jste  
s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „InfZ“), požádali o informace týkající se možné spolupráce města Náchoda s Čínskou lidovou 
republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan). 

Podklady potřebné pro vyřízení Vaší žádosti byly shromážděny z evidencí vedených příslušnými orgány 
města. Na základě těchto podkladů níže kurzívou citujeme jednotlivé body Vaší žádosti a k nim příslušné 
odpovědi. 

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

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, město Kaifeng, prefektura Jinhua (v tomto 
případě šlo o jednorázovou spolupráci, resp. o prvotní kontakt bez dalšího pokračování). 

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). 

Lázeňství a zdravotnictví, především oblast alternativní čínské medicíny, protipandemická opatření, 
sociální služby. 

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

Scany dokumentů uvedeny  v přílohách: 

 „Letter of Intent between Jinhua City…. and Náchod Town…“ ze dne 22. června 2013  
(jednorázová spolupráce)  

„Memorandum of Intent… Between Náchod… And Kaifeng…“ ze dne 7. října 2019  

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

Viz bod 3 + velvyslankyně Čínské lidové republiky v Praze paní Ma Keqing byla na návštěvě v 
Náchodě dne 16. května 2016. Více zde: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-
detail.asp?id=3908 

V dubnu 2020 darovalo město Kaifeng městu Náchod 20.000 ks roušek, více zde: 
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=6803 

 

 
„Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.“ 
Žitná 608/27 
Nové Město  
110 00 Praha 1 
(cestou e-mailové adresy, datovou 
schránkou ) 
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5. Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok). 

Spolupráce s Velvyslanectvím Čínské lidové republiky v České republice a s městem Kaifeng byly v 
rozsahu dle výše uvedeného bodu 4.  

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

Nedochází. 

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. 

Cesta starosty města Náchoda pana Jana Birke bez finanční účasti města do města Kaifeng ve 
dnech 5. – 8. října 2019. 

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. 

Viz bod 4. 

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

K bodu 8: cesta starosty města se uskutečnila za účelem hledání možnosti spolupráce v oblasti 
zdravotnictví a alternativní medicíny a lázeňství. 

K bodu 9: viz odkaz v bodu 4 k návštěvě velvyslankyně Čínské lidové republiky.   

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.). 

Neprobíhá. 

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

Nebyla. 

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). 

Ze strany velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze, ze strany města Kaifeng. 

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). 

Takovou spolupráci nemáme. 

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

Neprobíhají. 

Podle Vašeho požadavku Vám informace zasíláme e-mailem; zároveň také do Vaší datové schránky.  

S pozdravem  

Mgr. Hana Mílová  
tajemnice Městského úřadu Náchod 

 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2/2/2 
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