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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 30. 10. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o proběhnutých schůzkách, 

podepsaných dohodách či memorandech mezi Českou republikou a Čínskou lidovou 

republikou s vaším ministerstvem (pokud samozřejmě existují). 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

V oblasti životního prostředí byly s Čínskou lidovou republikou podepsány dva smluvní 

dokumenty: 

V dubnu 2004 bylo podepsáno Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti 

životního prostředí mezi MŽP a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské 

lidové republiky. 

Na vládní úrovni byla 22. dubna 2005 podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi 

Vládou České republiky a Vládou Čínské lidové republiky. 

 

Co se spolupráce týče, proběhlo v posledním roce několik setkání: 

Dne 22. června 2016 se zástupkyně MŽP zúčastnila konference k ekonomicko-

obchodnímu meetingu mezi ČR a čínskou provincii Shaanxi. 

Dne 5. 12. 2016 se na MŽP uskutečnilo setkání se zástupci Beijing Water Authority 

k tématu vodního hospodářství – monitoringu vod v ČR a protipovodňovým opatřením 

v Čínské lidové republice, zejména v Pekingu.  
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V rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) se zástupkyně MŽP zúčastnila 

veletrhu MIECF 2017 v Macau, kde byly prezentovány zkušenosti MŽP a rezortních 

organizací v oblasti vody. 

Dne 18. 7. 2017 se uskutečnilo setkání s delegací z provincie Hubei, tématy byla voda 

a půda (Water and Soil Conservation).   

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 

 


