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Odpověď:   
 
Vážená paní XXX, 
 
 
Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 04.06.2021 Vaši 
žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o spolupráci města 
Šumperka s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan). 
 

Povinný subjekt dle InfZ k jednotlivým bodům Vaší žádosti sděluje 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.) 

 Minghang District, Shanghai, PRC 

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). 

 Kultura a umění, vzdělávání, cestovní ruch. 

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

 Formálně smlouva, nebo obdobný dokument, doposud uzavřena nebyla. Ze strany 

 Minghang District, Shanghai, PRC, byl v roce 2018 předložen návrh dokumentu 



 

 „Dohoda o založení přátelské  spolupráce mezi městským obvodem Minhang, Šanghaj, 

 Čínská lidová republika a městem  Šumperk, Česká republika“. Ten byl městem 

 Šumperk připomínkován a uzavření této dohody  schválilo zastupitelstvo města 

 Šumperka na základě svého unesení č. 1053/18 ze dne 26. dubna  2018. K vlastnímu 

 podpisu obou stran dosud nedošlo a není známo, zda vůbec obdobným způsobem 

 ratifikovala uzavření dohody i čínská strana. 

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

 Neformální spolupráce trvá od roku 2016. 

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

 Neformální spolupráce trvá, ale je v současnosti neaktivní. 

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

 Ne, nedochází. 

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

 Ani přínosné a ani 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. 

a. 16.-20.05.2016, Zdeněk Brož, starosta; pracovní cesta na pozvání. 

b. 25.-29.11.2017, Bohuslav Vondruška, referent oddělení kultury a vnějších vztahů; 
pracovní cesta na pozvání v rámci akce „International Sister Cities to See 
Minhang 2017“. 

c. 12.-16.10.2019, Tomáš Spurný, starosta; Jakub Jirgl, 2. místostarosta; pracovní 
cesta v rámci akce „International Sister Cities to See Minhang 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. 

a. 30.06.2016, delegace v čele pan Wang Xiaodong, Member of Standing 
Committee of Communist Party of China (CPC) Guangxi Provincial Committee,  
Secretary of CPC Nanning Municipal Committee (Vice Minister level); pracovní 
cesta na pozvání. 

b. 15.-20.08.2017, účast tanečního a hudebního souboru z Minhang District, 
Shanghai, PRC, na Mezinárodním folklorním festivalu Šumperk 2017. 

c. 13.09.2017, delegace v čele pan Zhu Zhisong, Secretary, CPC Minhang District 
Committee, Shanghai; pracovní cesta na pozvání. 

d. 10.11.2017, delegace v čele paní Pan Liping, Deputy Director-General, Standing 
Committee of Minhang District People’s Congress, Shanghai; pracovní cesta na 
pozvání. 

e. 26.06.2018, delegace v čele pan Yang Jizhen, Director, Minhang District Culture 
Radio, film and Television Administration, pracovní cesta na pozvání – vernisáž 
výstavy fotografií architektury Minhang v Šumperku. 



 

f. 27.-28.08.2019, delegace, v čele pan Pan Yung, Director-General, Standing 
Committee of Minhang District People’s Congress, Shanghai; pracovní cesta na 
pozvání. 

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

 Viz příloha. 

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.). 

 Ne, neprobíhá. 

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

 Ne, 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). 

 Spolupráce byla iniciována ze strany Minghang District, Shanghai, PRC. 

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). 

 Spolupráci se subjekty z Čínské republiky město Šumperk nerealizuje. 

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

 Ne, neprobíhají. 

 

S pozdravem,  

 

 

Mgr. Olga Hajduková  

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů  

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  


