*KUCBX00MRJ80*
KUCBX00MRJ80

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 48286/2017
spisový znak: KHEJ 40984/2017/kakr/3

datum: 11.04.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 27.03.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27.03.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Kolikrát byl pan hejtman Jiří Zimola od svého zvolení do čela hejtmanství v Ruské federaci? Byly to pracovní návštěvy nebo
soukromé? Několikrát tam byl pan hejtman také s panem Zdeňkem Zbytkem (21. Prosince 1951). Kdo cesty pana hejtmana do
Ruska platil? A za jakými účely tam jezdí? Byly to oficiální návštěvy nebo soukromé? Kdo byl členem oficiálních delegací? Jaké
výsledky návštěvy Ruska panem Zimolou pro kraj i ČR přinesly?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
pan hejtman Jiří Zimola ve své funkci navštívil Ruskou federaci za posledních 5 let celkem čtyřikrát. Vždy se jednalo o pracovní
cestu do partnerského regionu Jihočeského kraje – Sverdlovské oblasti.
První rozhovory o budoucí spolupráci a konkrétních tématech byly navázány při první návštěvě delegace ze Sverdlovské oblasti
v České republice v červnu roku 2013. Následovala pracovní cesta hejtmana na pozvání gubernátora Sverdlovské oblasti
E. V. Kuyvasheva v září 2013. Jelikož se vždy jednalo o oficiální pracovní cesty, náklady samosprávy byly financované ze
strany Jihočeského kraje.
Prioritou cest představitelů Jihočeského kraje při navazování mezinárodních kooperací je totiž otevření možností a podpora pro
místní, regionální firmy a organizace. Pokaždé jsou proto součástí delegace podnikatelé a zástupci organizací jak především
z Jihočeského kraje, tak z celé České republiky. Tito účastníci si náklady hradili sami. Při těchto cestách bylo vždy z tohoto
důvodu na programu setkání s prezidentem Uralské obchodně-průmyslové komory Andrejem Besedinem. Pan Zdeněk Zbytek,
nositel ocenění česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci za zásluhy
o rozvoj česko-ruských obchodních vztahů, byl vždy organizátorem za skupinu podnikatelů, zajišťoval jednotnou linii
komunikace a organizace mezi krajským úřadem a zúčastněnými podnikateli.
Kromě přizvaných podnikatelů a zástupců akademické obce byli při sestavování politické delegace Jihočeského kraje vždy
oslovováni rovněž zástupci politických stran napříč všemi stranami zastoupenými v Zastupitelstvu Jihočeského kraje. Cílem
bylo, aby v delegaci byly zastoupeny i opoziční strany.
Při těchto zahraničních pracovních cestách se členové delegace setkali s velvyslancem ČR v Ruské federaci J. E.
p. Vladimírem Remkem, pravidelně s generálním konzulem ČR v Jekatěrinburku p. Josefem Maršíčkem a dalšími zástupci
Generálního konzulátu ČR v Jěkatěrinburku či zástupcem Czechtourismu v Jekatěrinburku.
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Výsledkem spolupráce je zprostředkování kontaktů mezi výše uvedenými společnostmi a ruskými partnery. Pro firemní kredit je
na východních trzích velice důležité, pokud je společnost podporována ze strany regionální vlády. Příkladem jsou jihočeské
společnosti Brisk Tábor a.s. (největší dodavatel zapalovacích svíček v Ruské federaci), Jihostroj a.s. či ZVVZ Group a.s., které
mají své pobočky přímo i v Ruské federaci.
V některých případech však účast kraje v projektech pokračuje i nadále, například při podpoře spolupráce Vysoké školy
technické a ekonomické s Uralskou federální univerzitou v Jekatěřinburku, projekt výuky češtiny rusky mluvících studentů –
Jihočeská univerzita se střední školou v Čeljabinsku (příprava na studium na vysoké škole v ČR). Pravidelná je také
oboustranná účast na veletrzích cestovního ruchu. Protože jsou cestovní ruch a lázeňství prioritními jihočeskými tématy, při
návštěvách zástupci Jihočeského kraje pravidelně informují o nových možnostech v turismu. Naopak ruské televizní štáby
opakovaně navštěvují jižní Čechy, dokumenty a pozvánky do Jihočeského kraje mají ve sverdlovské televizi živý ohlas
a sledovanost.
ZÁŘÍ 2013 – oficiální návštěva na pozvání gubernátora Sverdlovské oblasti
Politická reprezentace
Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
Jaromír Slíva
náměstek hejtmana
Luboš Dvořák
zastupitel Jihočeského kraje
Podnikatelská delegace, zástupci organizací
Společnost
Jméno
Funkce
Kostečka Group spol. s r.o.
Milan Kostečka
generální ředitel
Budějovický Budvar n. p.
Jiří Boček
ředitel národního podniku
Motor Jikov Group a.s.
Miroslav Dvořák
předseda představenstva a generální ředitel
společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
Motor Jikov Group a.s.
Tereza Michalová
asistentka M. Dvořáka
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Pavel Dostál
generální ředitel naší dceřiné společnosti v Moskvě
Vysoká škola technická a ekonomická
Ludmila Opekarová
prorektorka pro praxi a vnější vztahy VŠTE v Českých
v Českých Budějovicích
Budějovicích
Jihočeská centrála cestovního ruchu
Petra Jánská
ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu
Farmtec a.s.
Václav Škeřík,
generální ředitel a předseda představenstva
Farmtec a.s.
Danuše Antušková
ředitelka oddělení obchodu se státy SNS
DŘEVO TRANS
Josef Jůn
majitel společnosti
BAUER TECHNICS s.r.o.
Jan Miesbauer
ředitel pro export
Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Ladislav Ondřich
ředitel a předseda představenstva společnosti
Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Martina Vodičková
marketingový manažer a tisková mluvčí společnosti
Destinační management Lipensko
Jan Zdeněk
manažer
Konsorcium CZET
Zdeněk Zbytek
vedoucí
delegace
podnikatelů,
předseda
představenstva
předseda představenstva Rady
Jan Struž
zástupce vedoucího delegace podnikatelů, předseda
podnikatelů ČR pro spolupráci s RF,
představenstva Rady podnikatelů ČR pro spolupráci s
předseda představenstva CZECH TOP 100
RF, předseda představenstva CZECH TOP 100
TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice
Petr Rusek
předseda představenstva
PSG International s.r.o
Zdeněk Zelenka
hlavní technolog
PSJ a.s.
Karel Polák
ředitel divize export
SIGMA DIS spol. s r.o.
Petr Budínský
ředitel
CZ CAR International s.r.o.
Václav Uher
manažer
SEEIF Ceramics, a.s.
Aleš Vaculík
vedoucí obch. zastoupení pro Ukrajinu a Ruskou
federaci
THERMONA s.r.o.
Sergej Zeliks
zástupce firmy Thermona v Ruské federaci
SIGMA DIS spol. s r.o.
Lada Roubalíková
zástupce společnosti
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INNOPROM 2014 – mezinárodní průmyslový veletrh, oficiální pozvání od gubernátora Sverdlovské oblasti
Politická reprezentace
Jiří Zimola
Jaromír Slíva
Tomeš Vytiska
Václav Kučera
Pavel Talíř
Podnikatelská delegace, zástupci organizací
Společnost
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Jihočeská centrála cestovního ruchu
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Československá obec legionářská
Destinační management Český Krumlov
Destinační management Lipensko
Destinační management Lipensko

hejtman Jihočeského kraje
náměstek hejtmana
radní Jihočeského kraje
zastupitel Jihočeského kraje
zastupitel Jihočeského kraje
Jméno
Olga Zuláková
Petra Jánská
Marek Vochozka
Jan Váchal
Ladislav Ondřich
Martina Vodičková
Milan Mojžíš
Eliška Koričarová
Pavel Mrkáček
Štěpán Kuděj

Funkce
pracovní skupina pro Rusko
ředitelka
rektor
prorektor
ředitel
marketingová manažerka, vnější vztahy
řídící a ekonomický tajemník
zástupce
zástupce
zástupce

INNOPROM 2015 – mezinárodní průmyslový veletrh, oficiální pozvání od gubernátora Sverdlovské oblasti
Tohoto ročníku mezinárodního průmyslového veletrhu se účastnila celá řada českých podnikatelů, jak z Jihočeského kraje, tak
z celé České republiky, kteří byli po domluvě součástí delegace Ministerstva průmyslu a obchodu vedené ministrem Janem
Mládkem. Česká delegace byla svou účastí druhou nejpočetnější zahraniční delegací v roce 2015.
Politická reprezentace
Jiří Zimola
Jan Kohout
Tomáš Jirsa
Jaromír Slíva
Antonín Krák
Jaromír Novák
Tomeš Vytiska
Václav Kučera
Petr Podhola

hejtman Jihočeského kraje
poradce hejtmana pro zahraniční vztahy
senátor ČR, zastupitel Jihočeského kraje
náměstek hejtmana
radní Jihočeského kraje
radní Jihočeského kraje
radní Jihočeského kraje
zastupitel Jihočeského kraje
zastupitel Jihočeského kraje

INNOPROM 2016 – mezinárodní průmyslový veletrh, oficiální pozvání od gubernátora Sverdlovské oblasti
Politická reprezentace
Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
Jaromír Slíva
náměstek hejtmana
Jaromír Novák
radní Jihočeského kraje
Antonín Krák
radní Jihočeského kraje
Podnikatelská delegace, zástupci organizací
Společnost
Jméno
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ladislav Bartuška
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Rudolf Kampf
S pozdravem
Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana

v. z. Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí organizačního oddělení
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Funkce
Zástupce VŠTE
Zástupce VŠTE

