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Mikrobiologicky ustav AV CR, v.v.i.

Od: Mikrobiologicky ustav AV CR, v.v.i. <mbu@biomed.cas.cz>
Odesláno: 4. března 2022 17:46
Komu: '
Předmět: 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 

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

 

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

 
 
 
From:    
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 

 
 
 
------- Original Message ------- 
pátek, 18. února 2022 v 12:38, > 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 
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4. Uveďte prosím seznam výstupů spolupráce s čínskými 
subjekty (publikace, patenty, konference atd.).  

   

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?  

   

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)  

   

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)  

   

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).  

   

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

   

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

   

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?  

   



4

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

   

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

   

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).  

   

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).  

--  

   

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,  
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tým Evropských hodnot  

 

 

 




