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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.7

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Revize zahraničních vztahů Ústeckého kraje - Spolupráce s provincií Anhui (Čínská lidová republika), 
Mogilevskou oblastí (Běloruská republika), Bosnou a Hercegovinou (Republika srbská), Vladimirskou 
oblastí (Ruská federace)

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zhodnocení zahraniční spolupráce a návrh jejího dalšího vývoje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 4. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.7-1 Název: bod 6.7 priloha 1.pdf
Dohoda mezi vládou Republiky 
srbské (Bosna a Hercegovina) a 
Ústeckým krajem (Česká republika) 

U

6.7-2 Název: bod 6.7 priloha 2.pdf

Deklarace o navázání přátelského 
vztahu mezi provincií Anhui (Čínská 
lidová republika) a Ústeckým krajem 
(Česká republika)

U

6.7-3 Název: bod 6.7 priloha 3.pdf

Memorandum o spolupráci mezi 
Ústeckým krajem (Česká republika) a 
Mogilevskou oblastí (Běloruská 
republika)

U

6.7-4 Název: bod 6.7 priloha 4.pdf

Memorandum o záměrech mezi 
administrací Vladimirské oblasti 
(Ruská federace) a Ústeckým krajem 
(Česká republika)

U



6.7-5 Název: bod 6.7 priloha 5.pdf Dopis hejtmana Ústeckého kraje 
ministrovi zahraničních věcí ČR U

6.7-6 Název: bod 6.7 priloha 6.pdf Odpověď ministra zahraničních věcí 
ČR U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o odstoupení od Dohody mezi vládou Republiky srbské (Bosna a Hercegovina) a Ústeckým krajem (Česká 
republika) ze dne 9. 4. 2010.

B) rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
o vypovězení platnosti Deklarace o navázání přátelského vztahu mezi provincií Anhui (Čínská lidová 
republika) a Ústeckým krajem (Česká republika), 19. 7. 2010.

C) rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
o vypovězení spolupráce s Mogilevskou oblastí (Běloruská republika) a Vladimirskou oblastí (Ruská 
federace).



Důvodová zpráva:
Tento materiál je předkládán k seznámení se stavem spolupráce s deklarovanými zahraničními partnerskými 
regiony a k rozhodnutí o dalším vývoji spolupráce.
Stát: Bosna a Hercegovina
Název partnerského regionu: Republika srbská
Centrum regionu: Banja Luka
Podepsaná smlouva: Dohoda mezi vládou Republiky srbské (Bosna a Hercegovina) a Ústeckým krajem 
(Česká republika), 9. 4. 2010
Oblasti spolupráce: regionální rozvoj, turismus, lázeňství
Od podpisu smlouvy proběhlo pouze několik oficiálních návštěv. Spolupráce probíhala v oblasti cestovního 
ruchu, jednalo se o prezentace obou regionů na společných stáncích na veletrzích cestovního ruchu.
V roce 2014 zaslal Ústecký kraj 500 000 Kč jako humanitární pomoc na odstranění následků povodní, které 
postihly Republiku srbskou.

Stát: Čínská lidová republika
Název partnerského regionu: Anhui (An-chuej)
Centrum regionu: Hefei
Podepsaná smlouva: Deklarace o navázání přátelského vztahu mezi provincií Anhui (Čínská lidová republika) 
a Ústeckým krajem (Česká republika), 19. 7. 2010
Oblasti spolupráce: ekonomika, obchod, věda a technika, kultura, vzdělání, sport a zdraví
Záměry a možnosti spolupráce uvedené v deklaraci nebo vyplynuvší z návštěv delegací nebyly realizovány 
(např. témata – těžba hnědého uhlí, rozvoje lázeňství, školství, využití rekultivovaných ploch, Smart Cities, 
předávání poznatků v oblasti sportu - hokej, tradiční čínská medicíny).

Stát: Běloruská republika
Název partnerského regionu: Mogilevská oblast
Centrum regionu: Mogilev
Podepsaná smlouva: Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem (Česká republika) a Mogilevskou 
oblastí (Běloruská republika), 22. 6. 2015
Oblasti spolupráce: zdravotnictví, školství, mládež a sport, energetika, kultura
Od podpisu smlouvy proběhlo několik návštěv delegací, záměry a možnosti spolupráce vyplynuvší z těchto 
návštěv nebyly realizovány (např. témata – školení lékařů - robotická chirurgie a léčba pacientů metodou 
robotické chirurgie, minipivovarnictví, průmyslová zóna Velký kámen a možný vstup českých investorů). 
Nicméně je zde stále potenciál spolupráce především v ekonomické oblasti např. dodávka autobusů pro 
městskou dopravu.
Bohužel však z důvodu množících se případů porušování lidských práv ze strany běloruských silových složek 
před a po prezidentských volbách v roce 2020 je navrhováno pozastavení spolupráce s Mogilevskou oblastí, 
dokud nebude patrný proces demokratizace v zemi.

Stát: Ruská federace
Název partnerského regionu: Vladimirská oblast
Centrum regionu: Vladimir
Podepsaná smlouva: Memorandum o záměrech mezi administrací Vladimirské oblasti (Ruská federace) a 
Ústeckým krajem (Česká republika), 19. 5. 2017
Oblasti spolupráce: obchodně-ekonomická, vědecko-technická a investiční oblast; součinnost v oblasti 
zdravotnictví, kultury, školství, mládeže, sportu a energetiky
Bylo realizováno několik oficiálních návštěv. Ústecký kraj především podporuje spolupráci měst např. Kiržač a 
Rumburk, Vladimir a Ústí nad Labem. Bohužel aktuální geopolitická situace v sobě nese prvky 
bezpečnostního rizika, z tohoto důvodu je navrhováno pozastavení spolupráce s Vladimirskou oblastí.
----------------------------------------------------------------
Vzhledem k současné epidemiologické situaci ve světě, omezení cestování mezi státy, a především z důvodu 
nepříznivého vývoje ekonomické a hospodářské situace, která postihla nejen Ústecký kraj a bude mít dopad 
na budoucí rozpočty kraje a jejich čerpání a dále vzhledem k aktuálnímu geopolitickému vývoji, kdy 
demokratizační proces v některých zemích není patrný a nepřátelské akce ohrožují bezpečnost České 
republiky a jejích obyvatel, je na zvážení pozastavení, či úplné ukončení spolupráce dle výše uvedených 
návrhů na usnesení.
Výše uvedené záměry Ústeckého kraje byly konzultovány s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (viz příloha 
č. 5). Stanovisko ministra zahraničních věcí je uvedeno v příloze č. 6 tohoto materiálu, kdy ministr ponechává 
rozhodnutí o zahraniční spolupráci v kompetenci kraje.
Přehled o vývoji spolupráce Ústeckého kraje s partnerskými regiony je prezentován na webových stránkách 
kraje v sekci Vnější a mezinárodní vztahy Ústeckého kraje 



(https://www.kr-ustecky.cz/vnejsi-a-mezinarodni-vztahy/ds-98866/p1=204817).
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