
 

 
 
 

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

 
 
Univerzita Pardubice, veřejná vysoká škola, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 03. 01. 2020 
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, ve které žadatelka M.Ch. žádá zodpovězení následujících dotazů: 
 
Dotaz 1.: „Poskytnutí dohod, které má Univerzita Pardubice s Xi’an Jiaotong University, Xi’an 
Jiaotong University, Southwest University of Science and Technology.“ 
 
Odpověď: Žádosti bylo vyhověno poskytnutím požadované dokumentace.  
 
Dotaz 2: „Kolik studentů z vaší univerzity na základě dohod studuje nebo odjelo na pobyt do Číny a 
kolik studentů z Číny studuje na základě těchto dohod u nás? Prosím za každou univerzitu zvlášť.“ 
 
Odpověď: Na základě těchto memorand nestuduje v Čínské lidové republice žádný student naší 
univerzity. Stejně tak ani na studijní pobyt do Čínské lidové republiky neodjel žádný student  
z univerzity. 
Na základě Memoranda se Southwest University of Science and Technology je nyní na Fakultě 
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 1 student z Čínské lidové republiky na výměnném studijním 
pobytu. 
 
Dotaz 3: „Kolik českých studentů z vaší školy studuje na těchto čínských univerzitách a kolik čínských 
studentů z těchto univerzit studuje na Univerzitě Pardubice?“ 
 
Odpověď: Na výše uvedených univerzitách Čínské lidové republiky nestuduje žádný český student.  
Na univerzitě je jeden student z Čínské lidové republiky (viz předchozí odpověď). 
 
Dotaz 4: „Počet dohod, které má aktuálně Univerzita Pardubice s univerzitami v USA a s univerzitami 
v Rusku. Plus s jakou zemí má univerzita nejvíce dohod o spolupráci a jejich počet?“ 
  
Odpověď: Univerzita Pardubice má aktuálně (k datu podání žádosti), uzavřeny celkem 4 dohody 
s univerzitami v USA a 15 dohod s univerzitami v Rusku. Nejvíce dohod má Univerzita Pardubice 
uzavřeno s právě s vysokými školami z Ruské federace. 


