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Mikrobiologicky ustav AV CR, v.v.i.

Od: Mikrobiologicky ustav AV CR, v.v.i. <mbu@biomed.cas.cz>
Odesláno: 16. března 2022 16:54
Komu: 'Red Watch'
Předmět: RE: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím

Dobrý den, 
 
níže v textu naleznete odpovědi na vaše otázky týkající se spolupráce našeho ústavu s čínskými subjekty. 
 
S pozdravem 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Vídeňská 1083 
142 20  Praha 4 
tel.:  24106 2341 
email:   

 
 
 

From: Mikrobiologicky ustav AV CR, v.v.i. [mailto:mbu@biomed.cas.cz]  
Sent: Friday, March 4, 2022 5:46 PM 
To: 'Red Watch' <redwatch@europeanvalues.cz> 
Subject: RE: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Dobrý den, 
 
potvrzujeme přijetí žádosti až nyní, neboť e‐maily z této adresy byly identifikovány a zachyceny jako SPAM.  
 
S pozdravem 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Vídeňská 1083 
142 20  Praha 4 
tel.:    
email:   

 
 
 
From: Red Watch [mailto:redwatch@europeanvalues.cz]  
Sent: Wednesday, February 23, 2022 7:54 PM 
To: mbu@biomed.cas.cz 
Subject: Fw: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
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------- Original Message ------- 
pátek, 18. února 2022 v 12:38, Red Watch <redwatch@europeanvalues.cz> napsal/-a: 

V Praze dne 18. února 2022  

   

Vážená paní, vážený pane,  

   

Obracíme se na Vás tímto jménem naší organizace Bezpečnostní 
centrum Evropské hodnoty (EH) ve věci výzkumu na téma mapování 
akademické spolupráce mezí subjekty v ČR a Čínské lidové 
republice.  

   

EH jsou nezávislý think-tank a bezpečnostní centrum se sídlem 
v Praze. Ve spolupráci s dalšími organizacemi ze střední a východní 
Evropy se v současnosti účastníme regionálního projektu mapování 
spolupráce mezi lokálními vědeckými ústavy a čínskými subjekty. 
Tento konkrétní mezinárodní projekt je vedený Středoevropským 
institutem asijských studií (CEIAS) - nezávislým think-tankem se 
sídlem v Bratislavě. CEAIS již provedl podobný výzkum na toto téma 
na Slovensku a jeho výsledným produktem byla zpráva popisující 
interakce slovenských a čínských subjektů. Cílem našeho projektu je 
vytvořit odpovídající dokument i pro situaci v ČR. Stejným způsobem 
jsou v současnosti oslovovány desítky českých a stovky evropských 
univerzit a ústavů a jedná se o standardizovaný dotazník. (Tento 
projekt probíhá současně v ČR, Rakousku, Polsku, Litvě, Maďarsku, 
Lotyšsku, Bulharsku, Gruzii a Rumunsku.)  

   

Za tímto účelem proto zasíláme i Vašemu ústavu přiložený dotazník, 
na kterém bude založen výše zmiňovaný výzkum, a prosíme o jeho 
vyplnění.    

   

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti tedy Evropské hodnoty z. 
s., IČO: 26987627, Sněmovní 174/7 Praha 1 – Malá Strana 118 
00, redwatch@europeanvalues.cz, žádá  Mikrobiologický ústav AV ČR, 
aby v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím poskytl následující informace:  

   

Seznam otázek:  
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1. Uveďte prosím seznam čínských subjektů, se kterými 
spolupracujete (společnosti, veřejné instituce, univerzity, 
vládní instituce atd.).  

           Heilongjiang NHU Biotechnology Company Ltd.  

2. Uveďte prosím veškeré smluvní dokumenty, na kterých je 
spolupráce založena (dohody, memoranda, prohlášení atd.).  

           Smlouva (registr smluv 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17904203?backlink=9dq99) 

3. Uveďte prosím seznam oblastí spolupráce s čínskými 
subjekty.  

Mikrobiologie, imunologie  

4. Uveďte prosím seznam výstupů spolupráce s čínskými 
subjekty (publikace, patenty, konference atd.).  

Vyjma předmětu smlouvy dle bodu 1, který je obchodním 
tajemstvím, se jedná maximálně o standardní společné vědecké 
publikace   mezinárodních autorských týmů veřejně dostupné 
v databázích Web of Science nebo PubMed. 

5. Podílí se čínský partner na rozhodování o výzkumném 
zaměření vašeho ústavu nebo má nějakou schopnost ovlivnit 
rozhodování ohledně plánů, výzkumných grantů, 
studentských grantů nebo stáží?  

            NE 

6. Uveďte prosím počet osob vyslaných Vaším ústavem na 
pracovní nebo výměnný pobyt do Číny v období 1. 1. 2010 - 
1. 12. 2021 (s uvedením jednotlivých let a přijímajících 
institucí)  

             0 

7. Uveďte prosím počet čínských osob vyslaných na pracovní 
nebo výměnné pobyty na Váš ústav v období od 1. 1. 2010 do 
1. 12. 2021 (s uvedením jednotlivých let a jejich vysílacích 
institucí)  

Celkem 5  
2010-2012    1 osoba 
2014-2015    1 osoba 
2011-2015    1 osoba 
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2013-2014    1 osoba  
2021-2022    1 osoba 
 
Pozn.: Nejednalo se však o osoby vysílané čínskou institucí, nýbrž 
o osoby přijaté na základě výběrového řízení do pracovního 
poměru na řešení grantových projektů. 

8. Uveďte prosím počet čínských osob vyslaných na akce typu 
letních škol, které byly (spolu)pořádané Vaším ústavem v 
období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením jednotlivých 
ročníků a jejich vysílacích institucí).  

          0 

9. Které osoby (pracovní pozice) nebo orgány Vašeho ústavu se 
účastní procesu rozhodování o zahájení spolupráce s čínskou 
institucí?  

          Statutární zástupce a rada pracoviště (v případech jakékoliv 
smluvní spolupráce) 

10. Existuje na Vašem ústavu nějaký postup pro hodnocení 
případných rizik spolupráce s čínskými subjekty? Pokud ano, 
používají se v procesu hodnocení konkrétní kritéria?  

          Každá spolupráce se posuzuje individuálně. 

11. Existuje nějaký druh školení pro osoby vysílané z Vašeho 
ústavu do Číny ohledně případných problémů, kterým tam 
mohou čelit vzhledem k tamějšímu politickému režimu?  

          NE 

12. Uveďte prosím výši finančních příspěvků poskytnutých 
čínskými partnery Vašemu ústavu v období od 1. 1. 2010 do 
1. 12. 2021.  

          0 

13. Uveďte prosím seznam nefinančních příspěvků poskytnutých 
čínskými partnery Vašemu ústavu v období od 1. 1. 2010 do 
1. 12. 2021.  

          0 

14. Uveďte prosím seznam pracovních cest a delegací pracovníků 
Vašeho  ústavu do Číny v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 
2021  (s uvedením přijímajících institucí).  

          0 
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15. Uveďte prosím seznam pracovních cest a delegací z čínských 
institucí na Váš ústav v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s 
uvedením jejich domácích institucí).  

    0  

   

Poskytněte prosím odpovědi na výše uvedené otázky e-mailem na 
následující adresu:  

redwatch@europeanvalues.cz  

   

V případě zasílání fyzických dokumentů je prosím zašlete na 
následující adresu:  

Evropské hodnoty z. s., Sněmovní 174/7 Praha 1 – Malá Strana 118 
00  

   

Zároveň si Vás tímto dovolujeme také na základě zákona č. 106/1999 
Sb.  požádat o potvrzení přijetí žádosti.  

   

   

S přátelským pozdravem,  

   

tým Evropských hodnot  

 

 

 




