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Vážení,

dne 11. 2. 2022 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaši žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve věci možného pronájmu pand velkých do
Zoologické zahrady hl. mPrahy (dále jen„Žádost“).

V Žádosti konkrétněuvádíte:

„podle zákonač. 106/1999Sb.,o svobodnémpřístupuk informacím,ve zněnípozdějšíchpředpisů
(„Informační zákon“), si dovolujeme požádat Magistrát hlavního města Prahy o poskytnutí
následujících informací v souvislosti s vyjednáváním Hlavního města Prahy a Čínskou lidovou
republikouo možnémpronájmu pand velkých do Zoologickézahrady hl.m. Prahy:

1) Z veřejně dostupných zdrojů jsme vyrozuměli, že vyjednávání o možném pronájmu pand
velkých do Zoologické zahrady v Praze trvalo několik let. Žádáme Vás o informace o tom, jak
takové vyjednáváníprobíhá. Zejména,

a. jsou ze strany Číny stanoveny podmínky, na základě kterých je možné k pronájmu
přistoupit?

b. podává se u čínskýchúřadů oficiální žádost, nebo se jedná o žádost přednesenou v rámci
diplomatickéhostyku?

2) Je pronájem pandy velké z Číny smluvně upraven? Případně byla Vám taková smlouva
předložena?
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3) Pokud je odpověď na otázku č. 2) kladná, žádáme Vás tímto o zaslání smlouvy. Pokud by 
nebylo možné smlouvu zaslat z důvodu utajovaných či citlivých informací, žádáme Vás o zaslání 
alespoň v takové podobě, kdy budou utajované či citlivé informace začerněny.  
 
4) Pokud je odpověď na otázku č. 2) záporná, bylo z vyjednávání o pronájmu patrno  
 

a. na jak dlouho by měl být pronájem realizován?  
b. je cena nájmu stanovena pevnou částkou, nebo je zde ponechán prostor pro případné 

vyjednávání?  
c. pokud by byl pronájem sjednán, jaký by byl postup v případě rozmnožení pandy velké na 

území České republiky? Navýšilo by se nájemné, nebo by mláďata musela být odeslána 
zpátky do Číny?“ 

 
 
K Vaší Žádosti Vám sděluji následující: 
 
V letech 2017 – 2018 projevili vedoucí představitelé hl. m. Prahy (dále jen „HMP“ zájem získat 
pro ZOO Praha chov pandy velké. V této souvislosti tehdejší primátorka Adriana Krnáčová 
požádala v létě 2017 písemně o podporu této myšlenky velvyslankyni Čínské lidové republiky 
v ČR, starostu Šanghaje a primátora Pekingu, oba později zmíněné jako primátory tehdy 
partnerských měst HMP.  
 
Odpovědi na žádost byly pozitivní ve smyslu přislíbení podpory. Šanghaj předala kontakt na 
chovnou stanici pand velkých v  Chengdu, který byl na pražské straně předán odbornému 
garantovi zájmu o chov pandy velké ZOO Praha. Peking potvrdil, že otázka chovu pand velkých 
v zahraničí je kompetencí pouze centrální čínské vlády a přislíbil tlumočit zájem HMP čínskému 
ministerstvu zahraničních věcí. Primátorka HMP iniciativu dále podpořila při osobním setkání 
s primátorem Pekingu během své oficiální návštěvy města v létě 2018. 
 
Mimo tyto úkony nebyla ze strany zástupců HMP žádná další vyjednávání vedena. HMP nebyl 
za účelem chovu pandy velké v ČR nikdy předložen žádný příslušný smluvní dokument a ani 
ZOO Praha nemohla podnikat v této věci další kroky, aniž by oficiální a diplomatickou cestou 
bylo o pandu velkou požádáno prezidentem ČR. K tomu do konce r. 2018 nedošlo a po zvolení 
nových představitelů města v komunálních volbách 2018 pak již nebyl tento zájem dál rozvíjen.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 

 

 

Ing. Jiří Hoskovec 

pověřěný řízením odboru "Kancelář primátora" 
podepsáno elektronicky  


