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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Anhui 

Název partnerského regionu: Anhui 

Stát / oblast: Čínská lidová republika 
Centrum regionu: 

(město)  
Hefei 

Podepsaná smlouva, dohoda: 

17. 06. 2009 Dohoda o záměru 

19. 07. 2010 Deklarace mezi provincií Anhui (Čínská lidová republika) a Ústeckým 

krajem (Česká republika) o navázání přátelského vztahu  

Vrcholný politický orgán: 
V čele provincie stojí guvernér Li Guoying. Provincie se dělí na prefektury a 

okresy.  

Základní oblasti spolupráce: 
 Ekonomika 

 Obchod 

 Věda a technika 

 Kultura 

 Vzdělání 

 Zemědělství 

 Zdraví 

Specifické oblasti spolupráce:  Tradiční čínská medicína (dále TCM) 

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  

 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů 

 Odbor regionálního rozvoje KÚÚK 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Krajská zdravotní, a. s. 

 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

 Krajská agrární komora Ústeckého kraje 

 Krajská agentura pro zemědělství a venkov (Mze)  

 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x za 1 - 2 roky  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Andrea Kalasová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 736 E-mail: kalasova.a@kr-ustecky.cz 

Aktivity za období r. 2009 - 2018: 
Odbor RR KÚÚK 

 Jednání se zástupci univerzity China-Europe Center for Environment and 
Landscape Management State Key Laboratory of Mountain Ecology 
College of Geography Fujian Normal University Cangsham Fuzhou. 
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Odbor KH KÚÚK 

 Korespondence mezi ÚK a KZ, a. s. o postupu zřizování centra TCM 
v Ústeckém kraji; postup žádný. 

 V 6 – 7/2012 organizovaná cesta do Anhui s cílem dohodnout další 
konkrétní projekty spolupráce, opětovná návštěva Univerzity TCM v Hefei 
– nyní se zástupci KZ, a. s.  

 8/2012 Ústecký kraj navštívila zemědělská delegace. Došlo k propojení 
kontaktů mezi českými a čínskými zemědělci, Krajskou agrární komorou 
ÚK a ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v ČLR.  

 V r. 2013 několikrát avizována návštěva delegace Anhui, nakonec vždy 
zrušena. 

 Ve dnech 25. – 26. 9. 2014 proběhla návštěva delegace z provincie Anhui 
a zástupci města Hefei v Ústeckém kraji. Čínská delegace se zajímala o 
práci probační a mediační služby v rámci působnosti ministerstva 
spravedlnosti a možnosti získání zkušeností. Ústecký kraj naopak nadnesl 
téma možnosti spolupráce v oblasti čínské medicíny. 

 Na začátku roku 2015 byl na jednání RÚK a ZÚK předložen materiál ke 
zhodnocení spolupráce s provincií Anhui; Deklarace o spolupráci 
ponechána v platnosti. 

 V květnu 2015 navštívila Ústecký kraj delegace z provincie Anhui. Cílem 
setkání bylo zejména prohloubit a konkretizovat dosavadní smluvní 
spolupráci. Velký zájem čínská strana projevila o rekultivace.  

 Při další návštěvě delegace z provincie Anhui v ÚK v srpnu r. 2016 bylo 
předmětem jednání školství, zdravotnictví, lázeňství a rozvoj podnikání. 
Delegace zavítala do Lázní Teplice, na Strategickou průmyslovou zónu 
Triangle a do Masarykovy nemocnice.  

 Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 vedení 
provincie Anhui dopisem informováno o novém složení Rady ÚK.   

 V roce 2017 navštívila delegace z provincie Anhui Ústecký kraj 2x – 
v květnu a v září. Při obou návštěvách navštívily delegace strategickou 
průmyslovou zónu Triangle a projevily zájem o zdravotnictví či školství. 

 V prostorách Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem a dále na KÚÚK realizována výstava Tradiční čínská medicína bez 
legend a mýtů.  

 Realizován seminář s názvem " Tradiční čínská medicína", který se konal 
dne 18. 11. 2017 (spolupráce s odborem ZD). 

 V květnu 2018 proběhla návštěva delegace z ÚK v provincii Anhui. 
Delegace se zúčastnila mimo jiné veletrhu EXPO Anhui 2018, setkala se s 
náměstkem guvernéra provincie, starostou města Huangshan, zástupci 
provinčního ministerstva školství a provinčního úřadu lidských zdrojů a 
sociálních věcí, společnosti Risesun a zástupci Univerzity Anhui.  

 V srpnu 2018 proběhla návštěva sportovní delegace z provincie Anhui 
v ÚK. Čínská strana projevila zájem o spolupráci v oblasti sportovního 
tréninku. 

Aktivity plánované pro rok 2019: Odbor KH KÚÚK 

 Konkretizování a rozvíjení dalších oblastí spolupráce ve spolupráci 
s KHK ÚK a především HSR ÚK.  

Odbor RR KÚÚK 

 Press trip pro čínské novináře.  
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Navrhované aktivity: Odbor RR KÚÚK 

 Spolupráce našich a čínských odborníků v oblasti cestovního ruchu a 
regionálního rozvoje, rekultivací a s filmovou kanceláří ÚK.  

Poznámky:  

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560, 

hajsman.p@kr-ustecky.cz) 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
HSR ÚK – Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 
KAK ÚK – Krajská agrární komora Ústeckého kraje  
KHK ÚK – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor ZD KÚ ÚK – Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje 
TCM – Tradiční čínská medicína 

mailto:hajsman.p@kr-ustecky.cz

