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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.1

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Souhrnná informace o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 2018 a návrh aktivit 
Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Informace Zastupitelstvu Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 23. 1. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/59R/2019

Přílohy: 

6.1-1 Název: bod 6.1 priloha 1.pdf Spolupráce se Svobodným státem 
Sasko (Spolková republika Německo) U

6.1-2 Název: bod 6.1 priloha 2.pdf Spolupráce s provincií Anhui (Čínská 
lidová republika) U

6.1-3 Název: bod 6.1 priloha 3.pdf
Spolupráce s Žilinským 
samosprávným krajem (Slovenská 
republika)

U

6.1-4 Název: bod 6.1 priloha 4.pdf Spolupráce s Republikou srbskou 
(Bosna a Hercegovina) U

6.1-5 Název: bod 6.1 priloha 5.pdf Spolupráce se subjekty v Autonomní 
oblasti Vojvodina (Srbská republika) U

6.1-6 Název: bod 6.1 priloha 6.pdf Spolupráce s městem Ostróda 
(Polská republika) U



6.1-7 Název: bod 6.1 priloha 7.pdf Spolupráce s Mogilevskou oblastí 
(Běloruská republika) U

6.1-8 Název: bod 6.1 priloha 8.pdf Spolupráce s Vladimirskou oblastí 
(Ruská federace) U

6.1-9 Název: bod 6.1 priloha 9.pdf 9. Spolupráce se Zakarpatskou 
oblastí (Ukrajina) U

6.1-10 Název: bod 6.1 priloha 10.pdf Členství v mezinárodních 
organizacích U

6.1-11 Název: bod 6.1 priloha 11.pdf Účast Ústeckého kraje v 
mezinárodních projektech U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

předloženou souhrnnou informaci o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 2018 a 
návrh aktivit v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2019, a to dle přílohy č. 1 – 11 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
S ohledem na politickou odpovědnost při aktivním naplňování spolupráce Ústeckého kraje se zahraničními 
partnery je nutná dostatečná informovanost jeho volených zástupců. Odbor kancelář hejtmana, oddělení 
vnějších a zahraničních vztahů, zpracoval souhrnnou zprávu, jež je minimálně jednou ročně předkládána 
orgánům kraje.

Odbor kancelář hejtmana po celý rok nemonitoruje aktivity odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje na poli 
mezinárodní spolupráce. Proto byly všechny odbory zainteresované do zahraniční spolupráce, i ty, u nichž se 
dá spolupráce předpokládat, osloveny s žádostí o podstatné informace (odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy, odbor strategie, přípravy a realizace projektů, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor 
kultury a památkové péče, odbor regionálního rozvoje, odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví). Odbory se vyjádřily ke svým 
realizovaným spolupracím a zodpovídají za správnost poskytnutých informací.

Oddělení vnějších a zahraničních vztahů Odboru kancelář hejtmana se zúčastňuje jednání Komise pro 
zahraniční vztahy Rady Ústeckého kraje, ať už z pozice tajemnice komise či hostů, a pravidelně její členy 
informuje o vývoji zahraniční spolupráce.

Přílohy č. 1 – 9 popisují zahraniční spolupráci s jednotlivými partnerskými regiony a/nebo městy. Příloha č. 10 
shrnuje činnost kraje v mezinárodních sítích a příloha č. 11 přináší přehled mezinárodních projektů, do nichž 
je Ústecký kraj zapojen.

Výše zmíněné se týká spolupráce s regiony/městy, se kterými má Ústecký kraj podepsané oficiální 
dokumenty o spolupráci, nezahrnují se běžné pracovní návštěvy, diplomatické návštěvy velvyslanců či 
veletrhy cestovního ruchu. Do spolupráce není zahrnuta ani další zajímavá oblast, a tou jsou tzv. presstripy a 
famtripy, které zajišťuje Filmová kancelář Ústeckého kraje a kterými je efektivně zvyšováno povědomí o 
krásách Ústeckého kraje.

Platná oficiální partnerská smlouva je podepsána se Svobodným státem Sasko (Spolková republika 
Německo), provincií Anhui (Čínská lidová republika), se Žilinským samosprávným krajem (Slovenská 
republika), s Republikou srbskou (Bosna a Hercegovina), se subjekty Jižního Banátu (Srbská republika), s 
okresem Ostróda (Polská republika), s Mogilevskou oblastí (Běloruská republika), Vladimirskou oblastí 
(Ruská federace) a Zakarpatskou oblastí (Ukrajina). Nejnovější oficiální spoluprací je spolupráce s Autonomní 
oblastí Vojvodina (Srbská republika), která byla podepsána v červnu 2018. V současné chvíli se 
nepředpokládá započetí spolupráce s novým regionem.

Konkrétní údaje k jednotlivým partnerským vztahům, členství Ústeckého kraje v mezinárodních organizacích 
či účasti v mezinárodních projektech jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

Zahraniční spolupráce je samostatně prezentována na webových stránkách Ústeckého kraje 
(http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98866&p1=104472), kde jsou k 
dispozici následující informace:
• základní informace o partnerských regionech,
• aktuality z oblasti zahraničních vztahů formou tiskových zpráv,
• základní dokumenty formálně upravující zahraniční spolupráci s partnerskými regiony.

Odbor kancelář hejtmana zajišťuje organizačně, protokolárně a administrativně oficiální jednání představitelů 
obou stran. I proto při naplňování mezinárodní spolupráce úzce spolupracuje s řadou vnějších subjektů, např. 
kontaktními českými institucemi v cizině (např.: Generální konzulát ČR v Drážďanech), teritoriálními odbory 
(organizační součásti Ministerstva zahraničních věcí ČR), Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, dále 
se zájmovými subjekty typu Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Hospodářská a sociální rada 
Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, CzechInvest a v neposlední řadě s příslušnými odbory 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 12. 2. 
2019

2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Mgr. Martin Klika MBA 
12.2.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 12. 2. 2019


