Plán bilaterální spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Čínské
lidové republiky v rámci iniciativy Pásmo a Stezka
Vláda České republiky a vláda Čínské lidové republiky, v souladu s konsensem
dosaženým mezi vedoucími představiteli České republiky a Čínské lidové republiky o
společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky a Námořní
Hedvábná stezka pro 21. století (dále „iniciativa Pásmo a Stezka“) podepsaly
„Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové
republiky o společné podpoře iniciativy Ekonomické pásmo Hedvábné stezky a
Námořní Hedvábná stezka pro 21. století“ (dále „Memorandum o porozumění“).
Na základě Společného prohlášení o navázání strategického partnerství mezi Českou
republikou a Čínskou lidovou republikou obě strany hodlají zintenzivňovat bilaterální
spolupráci při současném respektování závazků vyplývajících z mezinárodních smluv,
jichž jsou obě země stranami.
Obě strany zdůrazňují tradiční přátelství, dlouhodobé vztahy a plodnou spolupráci
v různých oblastech.
Obě strany jsou připraveny společně pozvednout spolupráci mezi Čínou a zeměmi
střední a východní Evropy na vyšší úroveň v souladu s dalším prohlubováním
Všeobecného strategického partnerství EU a Číny.
Obě strany hodlají v rámci iniciativy Pásmo a Stezka společně usilovat o dosažení cíle
společného rozvoje a využít zintenzivnění svého politického dialogu, hospodářské
komplementarity a užších mezilidských a kulturních kontaktů k výhodné praktické
spolupráci a udržitelnému růstu. Obě strany podporují synergii mezi iniciativou
Pásmo a Stezka a prioritami stanovenými Investičním plánem pro Evropu v rámci
regionu a vítají vznik Platformy pro konektivitu mezi EU a Čínou. Obě strany hodlají
důsledně podporovat bilaterální spolupráci v rámci iniciativy Pásmo a Stezka na
základě principů uvedených v Memorandu o porozumění (část I., odst. II.).
Připomínajíce „Memorandum o porozumění ohledně společné formulace návrhu
plánu bilaterální spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové
republiky“ si obě strany přejí přijmout tento Plán bilaterální spolupráce mezi vládou
České republiky a vládou Čínské lidové republiky v rámci iniciativy Pásmo a Stezka
(dále „plán“).
Část I.
I. Infrastruktura
Obě strany zlepší spolupráci v oblasti konektivity a identifikují vzájemně hospodářsky
výhodnou spolupráci v oblasti infrastruktury, včetně silnic, železnic a letecké
dopravy, s přihlédnutím ke stávajícím prioritám včetně priorit vyplývajících z
členství České republiky v EU. Obě strany rovněž posílí propojování strategií a plánů
obou zemí a budou podporovat české a čínské podniky v investování, výstavbě a
provozu projektů v oblasti lokálních infrastrukturních zařízení, a to náležitými
prostředky jako je uzavírání smluv a PPP projekty, technická spolupráce a
financování.
II. Investice
Obě strany hodlají společně podněcovat vzájemné investiční projekty typu greenfield,
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podporovat propagaci nového způsobu spolupráce, jakým je společně realizovaná
spolupráce na třetích trzích. Obě strany budou podporovat růst vzájemných investic a
zlepšování investičního prostředí, podněcovat výměnu a spolupráci mezi malými a
středními podniky obou zemí a zvyšovat míru bezpečnosti investic. Obě strany budou
pobízet agentury na podporu investic k realizaci spolupráce a k organizování různých
propagačních akcí na podporu investic za účelem vybudování platformy určené
podnikům s cílem investovat v druhé zemi.
K prioritám patří podpora spolupráce v oblasti výroby zařízení, pobízení podniků z
obou zemí k realizaci společných návrhů a výroby letadel všeobecného letectví, a
pobízení špičkových výrobců elektronických a informačních produktů z obou zemí
ke zrychlování spolupráce. Obě strany hodlají pobízet podniky vyrábějící automobily
k rozšiřování jejich exportu, ke zkoumání možností vybudování společného
automobilového montážního závodu ve druhé zemi, ke zlepšení po-prodejní servisní
sítě automobilových produktů a k prohlubování spolupráce v oblasti automobilového
průmyslu.
Obě strany hodlají jednat o možnosti vytváření průmyslových oblastí a industriálních
parků se zaměřením na vyspělé technologie. Obě strany hodlají podporovat
spolupráci průmyslových oblastí jako cestu ke stimulaci rozvoje příslušných
průmyslových odvětví a podporovat vznik průmyslových klastrů.
III. Průmysl a obchod
Obě strany uznávají velký potenciál česko-čínských hospodářských vztahů a mají v
úmyslu dále rozšiřovat své obchodní aktivity a vzájemné investice. Obě strany hodlají
společně zkoumat potenciál vzájemného obchodu, jednat o konkrétních opatřeních na
podporu vzájemného obchodu a zvyšovat úroveň obchodní facilitace. Obě strany jsou
rozhodnuty podporovat diverzifikovanou a zdravou strukturu vzájemného obchodu a
diskusi o vytvoření a zlepšení mechanismu pro rovný přístup na trh, včetně ochrany
duševního vlastnictví a transparentního podnikatelského prostředí.
Obě strany hodlají využívat strategii „Made in China 2025“ a českou „Iniciativu
Průmysl 4.0“ ke zkoumání různých možností spolupráce ve výrobě mezi oběma
zeměmi, včetně kreativního výzkumu a vývoje, technického vzdělávání, odborné
přípravy a dovedností a vzájemných investic tak, jak je uvedeno v příslušných částech
tohoto plánu.
Obě strany sdílí názor, že příležitosti pro obchodní a hospodářskou spolupráci, jakož i
pro investiční aktivity, existují mimo jiné v těchto oblastech:
• energetika,
• těžba,
• strojírenství a zpracovatelský průmysl,
• infrastruktura,
• letectví,
• dopravní průmysl,
• vyspělé technologie,
• aplikace informačních a komunikačních technologií,
• normy a certifikace,
• ekonomické zóny,
• zemědělský průmysl,
• chemický průmysl,
• environmentální technologie.
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Společné úsilí bude vynaloženo na podporu spolupráce mezi malými a středními
podniky.
Obě strany hodlají pobízet zainteresované podniky k založení provozoven v
průmyslových zónách v České republice, pokud možno v již existujících strategických
průmyslových zónách, tzv. „Zvýhodněných průmyslových zónách“. Spolupráce v
průmyslových zónách může být zaměřena zejména na tato odvětví: automobilový,
strojní, chemický a farmaceutický průmysl apod.
Obě strany si přejí podporovat spolupráci v oblasti energetiky, průzkumu a těžby uhlí.
Obě strany podporují podepsání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti
těžby.
Obě strany hodlají vyvíjet úsilí na podporu zdravého vývoje vzájemného obchodu. Obě
strany budou dále podněcovat stávající spolupráci mezi svými agenturami na podporu
obchodu a obchodními sdruženími v oblasti rozvoje obchodních partnerství, výměny
misí a výměny hospodářských a obchodních informací, jakož i v oblasti organizace
B2B jednání v konkrétních odvětvích. Obě strany rovněž hodlají podporovat
vzájemnou účast na veletrzích a výstavách ve svých zemích.
Obě strany jsou ochotny jednat o nových formách spolupráce v oblastech zahrnujících
mimo jiné obchod, investice a průmyslovou spolupráci ve třetích zemích.
IV. Energetické zdroje
Obě strany hodlají posilovat spolupráci v oblasti jaderné energie a pobízet podniky
obou stran ke spolupráci v oblasti projektové výstavby, výroby zařízení, řízení provozu,
řízení bezpečnosti a technických služeb.
Dále obě strany podporují spolupráci v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem.
Obě strany hodlají společně podporovat spolupráci v oblasti obnovitelných zdrojů
energie. Spolupráci lze rozšířit prostřednictvím výměny informací, školení talentů a
podpory výzkumu.
V oblasti úspor energie a environmentálních technologií a zařízení obě strany hodlají
pobízet podniky v obou zemích k dosahování vzájemného prospěchu a společného
rozvoje v oblasti nízkouhlíkových a nízkoemisních technologií a jiných vyspělých
technologií.
V. Věda a technika, výzkum a vývoj
Obě strany budou plně využívat Česko-čínský mezivládní výbor pro
vědeckotechnickou spolupráci a rámcový mechanismus spolupráce mezi Čínou a
zeměmi střední a východní Evropy, provádět vědeckou spolupráci mezi oběma
zeměmi na vysoké úrovni a stanovovat priority a klíčové oblasti bilaterální
spolupráce. Obě strany hodlají prohlubovat praktickou spolupráci mezi oběma
zeměmi v prioritních oblastech, jako je věda o materiálech, věda a technologie v
oblasti energetiky, věda a technologie v oblasti životního prostředí, strojírenství,
potravinářská věda a technologie, astronomie, biologie, medicína a lasery apod.
V zájmu dalšího zkvalitnění bilaterální vědeckotechnické spolupráce mají obě strany v
úmyslu společně vybrat některé prioritní projekty s relativně vysokou úrovní
vědeckého výzkumu a dobrými vyhlídkami na uplatnění v průmyslu za účelem
poskytování dotací podle pravidel platných v obou zemích.
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Obě strany hodlají mobilizovat nadšení mladých lidí v oblasti inovací a podnikání;
posilovat výměny a spolupráci mezi mladými generacemi v obou zemích. Obě strany si
přejí podporovat výměny a vzájemnou komunikaci mezi vědeckotechnickými
pracovišti i mezi mladými vědci z obou zemí v zájmu posílení vzájemné důvěry a
plného využití potenciálu pro spolupráci vědeckotechnických sektorů obou zemí, a
to různými způsoby, jako je pořádání tématických seminářů a realizace akademických
výměn mezi mladými vědci.
Obě strany hodlají posilovat spolupráci a společný výzkum a vývoj ve vyspělých
technologických odvětvích, včetně pokročilých materiálů, environmentálních
technologií,
nanotechnologií,
farmacie,
biotechnologií,
informačních
a
komunikačních technologií apod.
Obě strany hodlají posilovat spolupráci v oblasti inovací, podporovat využití výsledků
výzkumu v průmyslu, budovat platformy pro inovační spolupráci a pobízet
vědeckotechnické podniky k inovační spolupráci.
VI. Finance
Obě strany hodlají jednat o využití vypořádání v místních měnách ve vzájemném
obchodě a investicích. Komerční banky by mohly ve vhodných případech podporovat
užívání místních měn ve vzájemném obchodě prostřednictvím inovace produktů a
služeb.
Obě strany se budou zasazovat o podporu finančních institucí obou zemí
při zakládání dceřiných společností a/nebo poboček a k zakládání podniků v zemi
druhé strany na základě stávajících právních a regulatorních norem a v souladu se
zásadou rovného zacházení a reciprocity. Jsou vítány finanční podpora a finanční
služby pro obchodní a investiční spolupráci poskytované finančními institucemi obou
zemí.
Obě strany mají zájem na oboustranně výhodném rámci pro spolupráci za účelem
dalšího zkoumání možných oblastí součinnosti a vytváření příležitostí s cílem
posilovat oboustranně výhodnou finanční a obchodní spolupráci a podporovat
přeshraniční podnikání.
Obě strany hodlají v rámci spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní
Evropy jednat o vytvoření mezibankovní asociace Číny a zemí střední a východní
Evropy.
Obě strany hodlají plně využívat role fondu pro investiční spolupráci mezi Čínou a
zeměmi střední a východní Evropy, kterou upravuje Memorandum o porozumění
mezi Úřadem vlády České republiky a Industrial and Commercial Bank of China o
ustavení Investičního fondu 16+1 (2016). Obě strany budou fond propagovat v České
republice, poskytovat metodickou podporu v otázkách investičních priorit, pomáhat
při vyhledávání a vyhodnocování investičních příležitostí a podporovat činnost fondu
jakýmikoli jinými způsoby podle potřeby. Česká strana nominuje úředníky a/nebo
poradce fondu Číny a zemí střední a východní Evropy v závislosti na potřebě
napomáhat rozvoji jeho strategie a jeho účinnému fungování v rámci iniciativy Pásmo
a Stezka.
Čínská lidová republika vítá ambici České republiky stát se regionálním finančním
centrem pro střední a východní Evropu a obě strany jsou ochotny dále posilovat
finanční spolupráci obou zemí.
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VII. Doprava a logistika
Obě strany budou plně využívat platformu konektivity mezi EU a Čínou, podporovat
výstavbu koridorů a logistických center a zkoumat praktickou spolupráci v oblasti
rozvoje logistiky, dopravních podniků a multimodálních dopravních center.
S ohledem na nákladní vlakový provoz mezi EU a Čínou budou obě strany dále
podporovat spolupráci v oblasti dopravy a logistiky s cílem usnadnit obchod mezi
zeměmi nacházejícími se podél nákladní vlakové cesty mezi EU a Čínou. Bilaterální
spolupráce rovněž podporuje potenciál České republiky v oblasti mezinárodní
železniční nákladní dopravy.
VIII. Lékařství a zdraví
Obě strany budou nadále spolupracovat v klíčové oblasti lékařství a zdraví,
podněcovat přímou výměnu mezi zdravotnickými institucemi, odbornými
zdravotnickými školami a lékařskými univerzitami a farmaceutickými podniky a
podporovat odbornou přípravu a výměnu lékařů a zdravotnických pracovníků.
K prioritám patří spolupráce mezi nemocničními zařízeními, spolupráce v oblasti
propagace tradiční čínské medicíny, veřejného zdraví, lékařského výzkumu, reformy
zdravotnictví a podpory odborné přípravy zdravotnických pracovníků. V oblasti
zdravotnictví by se výměna měla dále zaměřit především na veřejné zdraví:
•
Oboustranně prospěšná bude výměna zkušeností a znalostí v oblasti vakcinologie.
Obě strany jsou připraveny pořádat odborné semináře na témata imunologických
chorob a vakcinace.
•
Příslušné instituce odpovědné za veřejné zdraví v obou zemích budou dále
rozvíjet spolupráci za účelem ochrany a zlepšení zdraví obyvatel v oblasti sledování,
prevence a kontroly přenosných a nepřenosných chorob.
Obě strany budou společně podporovat a podněcovat spolupráci v oblasti
zdravotnictví v rámci spolupráce Číny a zemí střední a východní Evropy.
IX. Civilní letectví
Obě strany podporují spolupráci v oblasti letectví a leteckého průmyslu. Ministerstvo
dopravy České republiky a Úřad pro civilní letectví Číny (CAAC) podepsaly
Memorandum o porozumění o spolupráci v civilním leteckém sektoru a jednají
o možnostech navázání dialogu a mechanismu konzultací mezi úřady pro civilní
letectví obou zemí a posilování konzultací o významných otázkách spolupráce a
otázkách společného zájmu.
Na základě jedinečné zkušenosti s vývojem uspořádání letového provozu, zejména v
oblastech zpřístupnění nízkého vzdušného prostoru a civilně - vojenské integrace,
česká strana (státní správa společně se státním podnikem Řízení letového provozu)
nabízejí sdílení svých znalostí s Úřadem pro civilní letectví Číny a čínským Úřadem
pro uspořádání letového provozu (ATMB), pokud jde o právní, technické, provozní a
bezpečnostní zkušenosti.
Obě strany budou, zároveň s pobízením podniků obou stran k zavádění leteckých
technologií a letadel všeobecného letectví a s přihlédnutím k tržní poptávce,
spolupracovat při vydávání povolení k letové způsobilosti na základě Technické
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dohody mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Úřadem pro civilní letectví
Číny o schvalování návrhu, exportním osvědčení letové způsobilosti, činnosti po
schválení návrhu a technické podpoře, která byla podepsána dne 29. března 2016.
Obě strany budou podporovat výměnu informací a spolupráci v oblasti všeobecného
letectví, letecké bezpečnosti a norem v oblasti letectví s cílem usnadnit konzultace o
letové způsobilosti, sdílet technologické aplikace a posilovat spolupráci a výměnu
informací v oblasti inovativního modelu spolupráce ohledně uspořádání letového
provozu. Obě strany hodlají zkoumat možnosti ustavení platformy pro výměnu
talentů a technologií za účelem posílení odborné přípravy.
Vzhledem ke své zeměpisné poloze může letiště Praha sloužit jako strategický uzel pro
transfery leteckých dopravců z Asie. Obě strany mají za cíl podporovat rozvoj přímých
leteckých spojů mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou a posilovat
pozici České republiky jako centra pro letecké spoje mezi Čínskou lidovou republikou
a regionem střední a východní Evropy.
Obě strany se rozhodly podporovat liberalizaci přístupu na trh a navyšovat
mezinárodní letecké trasy a počet letů s cílem zvyšovat úroveň konektivity mezi
oběma zeměmi a společně prosazovat usnadňování letecké dopravy.
X. Normy a certifikace
Obě strany přijmou opatření k posílení spolupráce v oblasti norem, certifikace a
akreditace v oblasti zpracovatelského průmyslu, letectví, infrastruktury, informačních
a komunikačních technologií a v dalších oblastech.
V oblasti normalizace budou obě země aktivně podporovat mezinárodní spolupráci.
Budou si vyměňovat informace a koordinovat své postoje v souvislosti s aktivitami
ISO, IEC a dalších mezinárodních normalizačních organizací. Obě strany budou
podporovat výměnu informací v oblasti normalizace včetně obecných informací a
informací o publikacích, normativních dokumentech a informací a zkušeností v
oblasti normalizace a technických předpisů. Obě strany budou podporovat vytváření
praktických a účinných mechanismů spolupráce, pořádání vzájemných vzdělávacích a
studijních pobytů, odborných seminářů a související akademické činnosti podle
potřeby.
V oblasti certifikace a akreditace budou obě strany usilovat o vzájemnou spolupráci
prostřednictvím podpory konkrétních projektů a spolupráce v jejich rámci.
XI. Zemědělství
Na základě Dohody o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu a
Jednacího řádu česko-čínské Smíšené pracovní skupiny pro zemědělství,
podepsaného ministerstvy zemědělství obou zemí v roce 2015, budou obě strany
podporovat praktickou spolupráci v oblasti zemědělství.
Obě strany hodlají podporovat obchod se zemědělskými produkty a investice do
zemědělství. Obě strany hodlají zvyšovat součinnost v oblasti zdraví zvířat a rostlin
prostřednictvím
posilování
administrativní
spolupráce,
výměny
vědeckotechnologických informací a zintenzívnění spolupráce mezi dozorovými
orgány obou zemí. Ministerstva zemědělství obou zemí zajistí příznivé podmínky pro
příslušné podniky a budou využívat bilaterálních nebo mezinárodních zemědělských
a potravinářských veletrhů a jiných platforem k rozvoji obchodu se zemědělskými
výrobky, spolupráce mezi podniky a souvisejících propagačních aktivit.
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Obě strany vyjádřily zájem prohlubovat spolupráci v oblasti zemědělských technologií.
Mezi aspekty této spolupráce patří pěstování rostlin a chov zvířat, výzkum a podpora
zpracování zemědělských produktů, zemědělských zdrojů a životního prostředí, vývoj
a využití fytogenetických zdrojů, výběr nových odrůd plodin, ochrana rostlin, využití
biotechnologií při produkci a zpracování biomasy, využití biomasy jako zdroje energie
a odborná příprava pracovníků.
Obě strany hodlají posilovat spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní
Evropy v oblasti zemědělství. S využitím významných komunikačních platforem Fóra
pro zemědělsko-obchodní a hospodářskou spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a
východní Evropy a Asociace pro podporu spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a
východní Evropy v oblasti zemědělství a vedoucí role obou zemí pravidelně pořádat
každoroční hospodářské, obchodní a vědeckotechnologické aktivity v oblasti
zemědělství a všestranně prohlubovat program spolupráce mezi Čínou a zeměmi
střední a východní Evropy v oblasti zemědělství.
XII. Kultura
Obě strany budou připisovat prvořadou důležitost naplňování podepsaných dohod,
plánů a společných záměrů (v rámci bilaterálních a multilaterálních mechanismů,
zvláště rámce kulturní spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy)
příslušnými orgány obou zemí v oblasti kultury. Obě strany hodlají aktivně
podporovat všestrannou, hloubkovou, pragmatickou výměnu a spolupráci mezi
kulturními institucemi obou zemí pokud jde o uměleckou tvorbu, odbornou přípravu
pracovníků, výměnu zkušeností, teoretický výzkum, provozní řízení a marketing apod.
v oblastech jako jsou divadlo, hudba, tanec, film, současné umění, literární překlad,
umělecký design a památková péče. Obě strany hodlají jednat o zřízení kulturních
center v druhé zemi.
V oblasti rozhlasu a televize se obě strany vyzývají k posilování vzájemné výměny.
Roku 2014 bylo mezi Českou Televizí a China Central Television podepsáno
memorandum, v němž obě strany vyjádřily silnou vůli ke spolupráci v oblasti televize.
Na základě tohoto memoranda budou obě strany podporovat spolupráci v oblasti
televize obou zemí prostřednictvím sdílení zdrojů informací, výměny pořadů,
koprodukce pořadů, kanálů nebo co-hostingu pořadů.
Obě strany hodlají podporovat spolupráci v oblasti překladů a vydávání literatury,
jakož i účast českých a čínských nakladatelů na mezinárodních knižních veletrzích
konaných v Praze a Pekingu.
XIII. Cestovní ruch
Obě strany hodlají posilovat spolupráci v oblasti propagace a komunikace týkající se
cestovního ruchu. Obě strany budou podporovat spolupráci mezi turistickými
marketingovými agenturami a cestovními agenturami (společnostmi) obou zemí a
vzájemné sdílení informací a standardů v oblasti cestovního ruchu.
Obě strany podporují regionální spolupráci v oblasti cestovního ruchu a rozšiřování
vzájemných turistických výměn.
XIV. Sport
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Obě strany budou podporovat přímou spolupráci mezi sportovními organizacemi
prostřednictvím výměny informací a poskytování kontaktů. Součástí této přímé
spolupráce by mohla být např. výměna sportovců v rámci mezinárodních soutěží,
odborná příprava trenérů a rozhodčích nebo spolupráce v oblasti fotbalu. Konkrétní
obsah, rozsah a postupy takové přímé spolupráce spadají do výhradní působnosti
sportovních svazů a závisí na vzájemné dohodě a finančních a jiných možnostech
spolupracujících sportovních organizací. Obě strany nicméně budou věnovat
pozornost otázkám jako je integrita sportu, boj proti dopingu a podpora zdraví
prospěšných pohybových aktivit mezi širokou veřejností.
Obě strany berou na vědomí Memorandum o spolupráci v oblasti sportu, podepsané
roku 2015 Českým olympijským výborem a Čínským olympijským výborem a vítají
prohloubení jejich vzájemné spolupráce.
Obě strany berou na vědomí, že Zimní olympijské hry, které se budou konat v roce
2022 v Pekingu, jsou příležitostí pro další posílení spolupráce v oblasti zimních
sportů.
XV. Vzdělávání
Obě strany hodlají posilovat spolupráci v oblasti vzdělávání. V nadcházejících letech
budou obě strany nadále aktivně podněcovat a podporovat výměny mezi studenty na
základě bilaterální dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky.
Obě strany budou podporovat studentskou a akademickou mobilitu mezi vysokými
školami svých zemí.
Obě strany budou podporovat výuku českého jazyka na veřejných vysokých školách
v Čínské lidové republice a výuku čínského jazyka na veřejných vysokých školách
v České republice.
XVI. Životní prostředí
Obě strany vyjádřily zájem posílit meziinstitucionální spolupráci a výměnu zkušeností
v oblasti ochrany životního prostředí, a to zejména v následujících oblastech:
environmentální legislativa, udržitelný rozvoj národních parků a chráněných území,
ochrana biodiverzity, vodní hospodářství, omezení následků katastrof, včetně ochrany
před povodněmi.
Ministerstvo životního prostředí České republiky je připraveno pokračovat v pořádání
workshopů a seminářů pro čínské experty a zástupce vládních institucí na regionální a
centrální úrovni ve výše zmíněných oblastech, jakož i v dalších oblastech společného
zájmu, např. změna klimatu včetně adaptačních a mitigačních opatření, podpora
obnovitelných zdrojů energie, ochrana ovzduší nebo odpadové hospodářství. Jako
oblast s vysokým potenciálem pro budoucí spolupráci, která by se měla stát klíčovou
oblastí společného zájmu, Ministerstvo životního prostředí České republiky aktivně
podporuje čisté environmentální technologie.
XVII. Regionální spolupráce
Obě strany hodlají posilovat výměnu zkušeností a vzájemné učení mezi místními
samosprávami, městy a příslušnými orgány obou zemí v oblastech jako jsou investice,
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udržitelný rozvoj, budování infrastruktury, urbanizace, ochrana životního prostředí,
vyvážený hospodářský rozvoj a mezilidská výměna, a nadále rozšiřovat oblasti
regionální spolupráce.
Za tímto účelem budou obě strany využívat role Asociace guvernérů provincií Číny a
zástupců regionů ze zemí střední a východní Evropy se sídlem v Praze. Obě strany
budou aktivně podporovat multilaterální regionální spolupráci na základě rámce
spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy.
XVIII. Informační Hedvábná stezka
Za účelem provádění Memoranda o posílení rozvoje informační Hedvábné stezky pro
informační konektivitu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a
Národní rozvojovou a reformní komisí Čínské lidové republiky obě strany hodlají
podporovat spolupráci a výměnu zkušeností v oblast aplikací informačních a
komunikačních technologií.
V oblasti informačních a komunikačních technologií budou obě strany zlepšovat
výměnu informací v oblastech nových průmyslových odvětví, jako jsou sítě Internetu
(širokopásmové), cloud computing, telekomunikační technologie, zpracování velkých
objemů dat, chytrá města, telemedicína a distanční vzdělávání, a budou diskutovat o
dalších způsobech spolupráce s důrazem na ochranu práv duševního vlastnictví.
Obě strany podpoří vytvoření zkušební zóny pro hospodářskou spolupráci v rámci
informační Hedvábné stezky mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou.
Obě strany se rozhodly vzájemně jmenovat párová města pro spolupráci a
technologické výměny apod. Obě strany hodlají usnadňovat propojení z pohledu
logistiky a obchodních informací.
XIX. Spolupráce mezi think tanky
Obě strany se budou snažit posilovat výměnu mezi think tanky obou zemí.
Obě strany budou podporovat think tanky obou zemí za účelem společného
prosazování bilaterální spolupráce v rámci iniciativy Pásmo a Stezka a platformy
spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy.
Vítána bude účast think tanků české strany v Síti think tanků Hedvábné stezky (SiLKS)
a jejich účast na aktivitách jako je Fórum Hedvábné stezky.
Část II
Obě strany jsou rozhodnuty pokračovat v častém pořádání schůzek na vysoké úrovni a
zajišťovat pravidelnou komunikaci mezi vedoucími představiteli obou zemí u
příležitosti bilaterálních i multilaterálních akcí.
Obě strany jsou rozhodnuty pokračovat ve výměnách mezi činiteli na vysoké úrovni a
posilovat komunikaci mezi orgány státní správy, zákonodárnými sbory a orgány
regionální a místní samosprávy. Obě strany budou plně využívat stávajících
mechanismů bilaterální spolupráce, včetně Ekonomického smíšeného výboru České
republiky a Čínské lidové republiky, multilaterálních mechanismů, včetně
Všobecného strategického partnerství EU a Číny, jakož i stávajících a fungujících
platforem spolupráce, zejména platformy spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a
východní Evropy.
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Pro účely koordinace bilaterální spolupráce ve všech oblastech uvedených v tomto
plánu určuje čínská strana jako gestora Komisi pro národní rozvoj a reformu (NDRC)
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem obchodu, a česká
strana určuje jako gestora Úřad vlády ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních
věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Obě strany jsou rozhodnuty tento plán pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat.
Obě strany každoročně přezkoumají a aktualizují příslušné stávající projekty
bilaterální spolupráce a vyhledají a podnítí nové projekty.
Tento plán není mezinárodní smlouvou, a tedy nezakládá žádná práva ani povinnosti
podle mezinárodního práva.
Podepsáno v Rize dne 5. listopadu 2016 v jazyce českém, čínském a anglickém ve
dvou původních vyhotoveních.

Za
vládu České republiky

Za
vládu Čínské lidové republiky

10

