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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

 

 

Toto Memorandum uzavírají dne 30. června 2016 níže uvedení signatáři: 

 

Foxconn CZ, s.r.o. 

Se sídlem: U Zámečku 27, 532 01 Pardubice 

Zastoupený Williamem Campbellem, jednatelem 

dále jen „FOXCONN“ 

 
 
Pardubický kraj 

Se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupený JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

dále jen „Pardubický kraj“ 

 
 
Statutární město Pardubice 

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem  

dále jen „město Pardubice“ 

 

 

Dále jen „strany memoranda“ 

 

 

Tímto Memorandem o spolupráci (dále jen „Memorandum“), prohlašují společnou vůli k partnerství 
a spolupráci při aktivitách s plánovanou investicí společnosti Foxconn CZ s.r.o. na území 
Pardubického kraje, resp. katastrálního území města Pardubice. 

Toto Memorandům navazuje na Usnesení Vlády České republiky ze dne 22. 7. 2015 č. 583, kterým 
bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci mezi Vládou ČR a společností Hon Hai Precision Industry 
Co., Ltd. (Foxconn Technology Group). 
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Vzhledem k tomu že: 

Společnost FOXCONN, jako přední světový výrobce výpočetní a komunikační techniky deklaruje 
záměr významně rozšířit v následujících letech své výrobní a technologické kapacity, také aktivity 
obchodní, logistické a výzkumně – vývojové činnosti v lokalitě Průmyslové zóny Černá za Bory 
v katastrálním území města Pardubice.  

Pardubický kraj uznává význam společnosti FOXCONN jako jedné z klíčových společností na svém 
území v oblastech výroby, zaměstnanosti, exportu a v oblasti inovací. V návaznosti na uvedené 
oblasti zájmu si je Pardubický kraj vědom pozitivního dopadu na rozvoj regionu Pardubického kraje 
včetně důsledků rozvojových investic FOXCONNU na zatížení již nyní přetěžované veřejné 
infrastruktury a občanskou vybavenost. 

Statutární město Pardubice uznává význam společnosti FOXCONN jako jedné z klíčových společností 
v oblastech výroby, zaměstnanosti, exportu a v oblasti inovací. Město Pardubice si je s ohledem na 
uvedené oblasti působení vědomo pozitivních dopadů na rozvoj města Pardubice s tím, že rozvoj 
společnosti FOXCONN je podmíněn rozvojem dopravní infrastruktury, který je již v současnosti 
nedostačující. 

 

Strany memoranda se dohodly následovně: 

1. Investice společnosti FOXCONN 

Společnost FOXCONN deklaruje snahu navázat na investice z minulých let v sídle společnosti a 
v Průmyslové zóně Černá za Bory zejména realizací projektu „Foxconn4Tech“ zaměřeného na 
robotizaci a automatizaci průmyslových systému a projektu „Foxconn Trade“ pro oblast e-commerce. 
Realizace těchto projektů předpokládá vznik více než 1 000 nových pracovních míst, zejména pro 
vysoce kvalifikované odborníky z oblasti ICT a engineeringu. FOXCONN zároveň deklaruje snahu výše 
uvedené projekty podpořit případnou realizací projektu „Smart City“, kterým by došlo k revitalizaci 
části areálu bývalé Tesly Pardubice o rozloze cca 14 hektarů.  Toto území bude poté sloužit pro 
administrativně – technologické účely, dále pro rezidenční využití s různými službami s důrazem na 
ekologii a architektonicko – technologickou vyspělost. Podrobný popis rozvojových plánů společnosti 
FOXCONN je uveden v příloze č. 4 Memoranda. 

Strany berou na vědomí, že investice a projekty společnosti FOXCONN popsané v tomto Memorandu 
a jeho přílohách jsou ve fázi plánování a pro svou složitost a rozsah je jejich konečná realizace závislá 
na mnoha dalších faktorech, jako jsou zejména zdroje financování, aktuální vývoj na světových trzích, 
priority v rámci koncernu a konečné rozhodnutí mateřské společnosti Hon Hai Precision Industry Co., 
Ltd.  

Strany proto uznávají výlučně deklaratorní povahu tohoto Memoranda. Toto Memorandum tedy (i) 
vyjadřuje dobrou vůli stran a strany si poskytnou přiměřenou součinnost směřující k jeho naplnění; 
(ii) avšak pro svou deklaratorní povahu nezakládá toto Memorandum práva či povinnosti, které by 
bylo možno vymáhat v rámci soudního, rozhodčího nebo obdobného řízení, včetně práva na náhradu 
jakékoliv újmy v případě, že se konkrétní projekt či investice jedné nebo druhé strany neuskuteční, 
popř. se uskuteční v jiné než zde popsané podobě nebo rozsahu. 
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2. Součinnost a podpora ze strany Pardubického kraje 

Rada Pardubického kraje schválila dne 16. 6. 2016 usnesením číslo R/2674/16 souhrn potřebných 
veřejných investic v přímé nebo nepřímé vazbě na plánované investice společnosti FOXCONN, které 
jsou přílohami číslo 1a, 1b a 1c tohoto Memoranda. Součinnost Pardubického kraje bude spočívat 
v účasti a předávání podkladů k jednání společné pracovní skupiny vytvořené na základě Memoranda 
o spolupráci mezi Vládou České republiky a společností FOXCONN ze dne 22. 7. 2015. Pardubický kraj 
se zavazuje vyvinout maximální úsilí na podporu realizace projektů zaměřených na rozvoj dopravní 
infrastruktury, které jsou nezbytné pro rozvojové aktivity společnosti FOXCONN, dle příloh č. 1a, 1b a 
1c Memoranda. Pardubický kraj zajistí nezbytné kroky související s výstavbou nového areálu Střední 
průmyslové školy elektrotechnické v lokalitě plánovaného „Smart City“. 

 

3. Součinnost a podpora ze strany Statutárního města Pardubice 

Rada Statutárního města Pardubice schválila dne 20. 6. 2016 usnesením číslo R/3393/2016 souhrn 
potřebných veřejných investic v oblasti dopravy v přímé nebo nepřímé vazbě na plánované investice 
společnosti FOXCONN, které jsou přílohou číslo 1a tohoto Memoranda. Součinnost statutárního 
města Pardubice bude spočívat v účasti a předávání podkladů k jednání společné pracovní skupiny 
vytvořené na základě Memoranda o spolupráci mezi Vládou České republiky a společností FOXCONN 
ze dne 22. 7. 2015. Statutární město Pardubice se v rámci výkonu samostatné působnosti zavazuje 
vyvinout maximální úsilí a součinnost k podpoře realizace projektů zaměřených na rozvoj dopravní 
infrastruktury, které jsou nezbytné pro rozvojové aktivity společnosti FOXCONN, dle přílohy č. 1a 
Memoranda, z nichž stěžejní je zejména projekt spočívající ve vybudování nové trakce k Zámečku a 
investice do místních komunikací s vazbou na rozvojovou lokalitu (např. ul. Holandská, Dělnická, 
propojka ul. Pod Břízkami – Kyjevská). Součinností statutárního města Pardubice se ve smyslu výše 
uvedeného rozumí pouze taková aktivita města, jež bude činěna v míře a způsoby, které nebudou 
v rozporu se zákonem a ani ho nebudou obcházet.  

S ohledem na rozsah, složitost a fázi přípravy jednotlivých akcí není v současné době možné přesně 
specifikovat zdroj jejich financování. Tyto akce budou realizovány pouze v případě, že budou 
nalezeny vhodné dotační tituly nebo jiné finanční krytí souvisejících nákladů. 

Další rovinou je pak spolupráce v oblasti posílení občanské vybavenosti a dostupnosti rozvojové 
lokality (např. spolupráce při zřízení firemní MŠ, výstavba či rekonstrukce sportovišť ve sledované 
lokalitě a posílení/zkapacitnění veřejné infrastruktury (cyklostezky, kruhový objezd „U Záchranky“ 
apod.). 

Město Pardubice je připraveno ke smluvní dvoustranné dlouhodobé spolupráci se společností 
FOXCONN CZ s.r.o. v oblasti firemního nájemního bydlení, pokud o tento způsob smluvní spolupráce 
projeví společnost závazný zájem.  
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Závěrečná ustanovení 

1. Toto Memorandum vstupuje v platnost podpisem všech uvedených stran. 
2. Toto Memorandum bylo sepsáno v českém jazyce ve třech vyhotoveních, z nichž každé má 

platnost originálu a každé straně náleží jedno vyhotovení. 
3. Účastníci prohlašují, že toto Memorandum vyjadřuje jejich skutečnou vůli, s jeho obsahem 

souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
4. Nedílnou součástí Memoranda jsou následující přílohy: 

§ Příloha č. 1a – Souhrn potřebných veřejných investic souvisejících s rozvojem 
společnosti FOXCONN CZ v oblasti dopravní infrastruktury 

§ Příloha č. 1b – Souhrn potřebných veřejných investic souvisejících s rozvojem 
společnosti FOXCONN CZ v oblasti školství 

§ Příloha č. 1c – Souhrn potřebných veřejných investic souvisejících s rozvojem 
společnosti FOXCONN CZ v oblasti zdravotnictví 

§ Příloha č. 2 – Usnesení Rady Statutárního města Pardubice číslo R/3393/2016 ze dne 
20. 6. 2016 

§ Příloha č. 3 – Usnesení Rady Pardubického kraje číslo R/2674/16 ze dne 16. 6. 2016 
§ Příloha č. 4 – Podrobný popis rozvojových plánů společnosti FOXCONN 
§ Příloha č. 5 – Mapový podklad s přehledem dopravních staveb 

 

Za FOXCONN CZ, s.r.o. 

William Campbell, jednatel 

 

 

 

Za Pardubický kraj 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

 

 

 

Za Statutární město Pardubice 

Ing. Martin Charvát, primátor 


