
Příloha č. 4 

1 
 

Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Republika srbská 

Název partnerského regionu: Republika srbská (Bosna a Hercegovina) 

Stát / oblast: Republika srbská 
Centrum regionu: 

(město)  
Banja Luka 

Podepsaná smlouva, dohoda: 09. 04. 2010 Dohoda mezi Vládou Republiky srbské (Bosna a Hercegovina) a 

Ústeckým krajem (Česká republika) 

Územní statistická jednotka NUTS: 
NUTS 1 

Vrcholný politický orgán: 
Vláda Republiky srbské v čele s předsedkyní: Željka Cvijanović 

Základní oblasti spolupráce:  Podnikání 

 Školství, vzdělávání, mládež 

 Kultura 

 Zdravotnictví 

 Turismus (především v oblasti lázeňství) 

Specifické oblasti spolupráce:  

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů  

 Odbor regionálního rozvoje 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

 Krajská agrární komora Ústeckého kraje 

 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

 Destinační agentury (Brána do Čech) 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x ročně  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Jitka Zimová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 858 E-mail: zimova.j@kr-ustecky.cz  

Aktivity za sledované období r. 2010-  

2017: 
Odbor KH KÚÚK 

 V květnu 2014 přijal hejtman Ústeckého kraje na oficiální návštěvě 
velvyslankyni BiH J. E. pí Danku Savić. 

 V červnu 2014 ÚK poskytl Bosně a Hercegovině, kterou zasáhly 
ničivé povodně, 500.000 Kč jako humanitární pomoc.  
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 V únoru 2015 Zastupitelstvo ÚK na svém zasedání zhodnotilo 
spolupráci s Republikou srbskou a rozhodlo ponechat dohodu 
v platnosti i po 9. 4. 2015.  

 Hejtman ÚK pozván ministrem pro ekonomické záležitosti a 
regionální spolupráci k návštěvě BiH. K návštěvě nedošlo pro 
neshodu v pracovním harmonogramu představitelů regionů.  

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

 V roce 2016, 2017 a ani v roce 2018 nedošlo k žádnému oficiálnímu 
setkání vedení regionů. 

Odbor RR KÚÚK 

 Společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu Holiday World 
v Praze a Regiontour v Brně v roce 2011. 

 Prezentace ÚK na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF.  

 Novi Sad (Srbsko) v září 2012 v rámci stánku Národní turistické 
organizace Republiky srbské. Za ÚK se zúčastnil předseda Výboru 
pro zahraniční vztahy J. Foldyna (organizováno ve spolupráci 
s Odborem KH KÚÚK). 

 Ve dnech 20. – 23. 2. 2014 se Ústecký kraj prezentoval na jednom 
stánku společně s Republikou srbkou (Bosna a Hercegovina) a s 
Turistickou organizací autonomní oblasti Vojvodina (Srbsko) a na 
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze. 

 V únoru 2015 společná prezentace na stánku Ústeckého kraje na 
veletrhu Holiday World Praha.  

 V únoru 2016 společná prezentace na stánku Ústeckého kraje na 
veletrhu Holiday World Praha.  

 16. – 19. 2. 2017 společná prezentace na stánku Ústeckého kraje na 
veletrhu Holiday World Praha.  

 I v r. 2018 společná prezentace na stánku ÚK na veletrhu Holiday 
World Praha.  

 

Aktivity plánované pro rok 2019: Odbor RR KÚÚK 

 Opět společná prezentace na stánku ÚK na veletrhu Holiday World 
Praha a realizace společného prestripu a famtripu v obou regionech.  

 

Navrhované aktivity: Odbor KH KÚÚK 

 Ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje 
zhodnocení dosavadní spolupráce a případné vytyčení nových 
oblastí spolupráce spolupráce.  

 Ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou ÚK a Krajskou 
hospodářskou radou ÚK výjezd podnikatelské delegace ÚK do 
Republiky srbské. 

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:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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