
Subject: Re: Žádost o poskytnu� informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
From: 
Date: 01.03.2022 9:13
To: 
CC: 

Dobry den,

na zaklade Vasi zados� o poskytnu� informace dle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k
informacim si Vam v priloze dovolujeme zaslat pozadovane informace. Dejte nam, prosim, vedet,
pokud byste potrebovali neco doplnit.

S pranim hezkeho dne

e�ky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 68378050 | DIČ: CZ68378050

On 18.02.2022 12:35,  wrote:

V Praze dne 18. února 2022 

Vážená paní, vážený pane, 

Obracíme se na Vás �mto jménem naší organizace 
 ve věci výzkumu na téma mapování akademické spolupráce mezí subjekty v ČR a

Čínské lidové republice. 

 jsou nezávislý  se sídlem v Praze. Ve spolupráci s dalšími
organizacemi ze střední a východní Evropy se v současnos� účastníme regionálního projektu
mapování spolupráce mezi lokálními vědeckými ústavy a čínskými subjekty. Tento konkrétní
mezinárodní projekt je vedený  -
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Uveďte prosím seznam čínských subjektů, se kterými spolupracujete (společnosti, 
veřejné instituce, univerzity, vládní instituce atd.).  

       Aktuálně neprobíhá žádná spolupráce. 

Uveďte prosím veškeré smluvní dokumenty, na kterých je spolupráce založena (dohody, 
memoranda, prohlášení atd.).  

       Aktuálně nejsou podepsány žádné dokumenty. 

Uveďte prosím seznam oblastí spolupráce s čínskými subjekty.  

       Na ÚMG se řešil jediný grant s ČLR, a sice v rámci mobilitního projektu Česko-Čína, jehož 
poskytovatelem bylo MŠMT. Projekt byl realizován v letech 2019-2020, ale vzhledem ke Covid 
situaci byla uskutečněna  

 
  

V roce 2020 byla ještě podána žádost o grant v rámci dotace AV ČR Mobility, kde byla 
partnerskou organizací . Tento grant ale nebyl 
udělen. Pro účely projektové žádosti byla nicméně s partnerskou organizací uzavřena partnerská 
smlouva. 

       Uveďte prosím seznam výstupů spolupráce s čínskými subjekty (publikace, patenty, 
konference atd.).   

       Aktuálně neprobíhá žádná spolupráce. 

Podílí se čínský partner na rozhodování o výzkumném zaměření vašeho ústavu nebo má 
nějakou schopnost ovlivnit rozhodování ohledně plánů, výzkumných grantů, 
studentských grantů nebo stáží?  

       Aktuálně neprobíhá žádná spolupráce. 

Uveďte prosím počet osob vyslaných Vaším ústavem na pracovní nebo výměnný pobyt 
do Číny v období 1. 1. 2010 - 1. 12. 2021 (s uvedením jednotlivých let a přijímajících 
institucí)  

  

 
 

 
  

 



 
  
  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

Uveďte prosím počet čínských osob vyslaných na pracovní nebo výměnné pobyty na Váš 
ústav v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením jednotlivých let a jejich 
vysílacích institucí)  

 
 

Uveďte prosím počet čínských osob vyslaných na akce typu letních škol, které byly 
(spolu)pořádané Vaším ústavem v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením 
jednotlivých ročníků a jejich vysílacích institucí).  

       V tomto období nenavštívili ústavní akce žádné čínské osoby. 

Které osoby (pracovní pozice) nebo orgány Vašeho ústavu se účastní procesu 
rozhodování o zahájení spolupráce s čínskou institucí?  

      Jakákoliv spolupráce je v souladu s legislativou projednávána Radou ústavu. 

Existuje na Vašem ústavu nějaký postup pro hodnocení případných rizik spolupráce s 
čínskými subjekty? Pokud ano, používají se v procesu hodnocení konkrétní kritéria?  

       Aktuálně neprobíhá žádná spolupráce, není relevantní. 

Existuje nějaký druh školení pro osoby vysílané z Vašeho ústavu do Číny ohledně 
případných problémů, kterým tam mohou čelit vzhledem k tamějšímu politickému 
režimu?  

        Aktuálně neprobíhá žádná spolupráce, není relevantní. 

Uveďte prosím výši finančních příspěvků poskytnutých čínskými partnery Vašemu 
ústavu v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021.  

       V tomto období nezískal ústav žádné finanční příspěvky od čínských partnerů. 



Uveďte prosím seznam nefinančních příspěvků poskytnutých čínskými partnery 
Vašemu ústavu v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021.  

        V tomto období nezískal ústav žádné nefinanční příspěvky od čínských partnerů. 

Uveďte prosím seznam pracovních cest a delegací pracovníků Vašeho  ústavu do Číny v 
období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021  (s uvedením přijímajících institucí).  

   Viz jak již výše uvedeno. 

Uveďte prosím seznam pracovních cest a delegací z čínských institucí na Váš ústav v 
období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením jejich domácích institucí).  

 Viz jak již výše uvedeno. 

--  

 




