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Záznam z jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“) 

konaného dne 29. června 2016 

 
Tento záznam byl editován dne 9. července 2018 z důvodu nabytí účinnosti Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Z příloh 
zápisu byl odstraněn zvukový záznam. 
 
Místo a čas konání: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, 

Starý tiskový sál, od 09:30 do 12:30 hod. 

 
Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů): 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Marie Čermáková Sociologický ústav AV 

2.  Jiří Dienstbier (předseda Rady) MLP 

3.  Vladimíra Drbalová 
Zástupkyně: Marta Blízková 

Svaz průmyslu a dopravy 

4.  Petr Gajdušek 
Zástupce: Michal Hyll 

MZV 

5.  Petra Havlíková NESEHNUTÍ 

6.  Jana Chržová Český svaz žen 

7.  Zuzana Jentschke Stőcklová 
Zástupkyně: Lucie Viktorinová 

MPSV 

8.  Jiří Kaucký 
Zástupkyně: Martina Hořčičková 

MV 

9.  Rut Kolínská Síť mateřských center 

10.  Jindřiška Krpálková ProDialog 

11.  Jan Lišák MSp 

12.  Zuzana Ondrůjová VOP 

13.  Tomáš Pavlas Otevřená společnost 

14.  Zdeňka Pikešová MMR 

15.  Radek Policar MZd 

16.  Marek Rojíček ČSÚ 

17.  Helena Skálová 
Zástupkyně: Lada Wichterlová 

Gender Studies 

18.  Jana Smiggels Kavková Česká ženská lobby 

19.  Iva Šmídová FSS MU 

20.  Veronika Šprincová  Fórum 50 % 
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Omluvené/í členky a členové: 
 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Jaroslava Beneš Špalková  MZE 

2.  Martin Jára Liga otevřených mužů 

3.  Dana Machátová zástupkyně odborů v RHSD 

4.  Libuše Neščáková MF 

5.  Irena Smetáčková Pedagogická fakulta UK 

6.  Stanislav Štech MŠMT 

 
Hostky a hosté: 
 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1.  Kateřina Csillagová MD 

2.  Hana Frýdová MŠMT 

3.  Vladimíra Herčíková MSp 

4.  Bronislava Jonitová MO 

5.  Veronika Kramaříková ÚV – VVI  

6.  Lenka Marečková MŽP 

7.  František Nestával MPO 

8.  Ivana Skuhrovcová MZE 

9.  Petr Šebek MD 

10.  Petr Šnokhous MV 

11.  Martina Štěpánková ÚV ČR 

12.  Zdeňka Uhlířová MF 

13.  Václav Velčovský MŠMT 

 
Sekretariát Rady (Oddělení rovnosti žen a mužů): Lenka Grünbergová, Zuzana Pavelková, 
Michal Pavlíček, Vít Prokopius, Monika Skopalová, Tomáš Strouhal, Radan Šafařík, Lucia 
Zachariášová. 

 
1. Úvod, zahájení jednání předsedou Rady  

Předseda Rady J. Dienstbier přivítal všechny přítomné členky, členy a hostující, včetně 
resortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů. Upozornil, že z jednání je 
pořizován zvukový záznam a stručný zápis, který je uveřejňován na internetových stránkách 
Úřadu vlády ČR. Doplnil, že k danému dni má Rada 28 členek a členů. Rada je 
usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny z nich, tedy 15 členek a členů. Při zahájení 
dnešního jednání je přítomno 21 osob s hlasovacím právem, Rada je tedy usnášeníschopná. 

 
2. Schválení programu jednání 

J. Dienstbier informoval o tom, že návrh programu obdrželi členové a členky spolu 
s pozvánkou na jednání Rady.  

21.  Michal Uhl FSV UK, Praha 2 

22.  Petr Vančura 
Zástupce: František Kubalík 

MO 
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Některé členky a členové avizovali přednesení tématu v bodu různé. 

 

Návrh programu jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

29. června 2016 od 10:00 hod. 

1. Úvod, zahájení jednání Rady J. Dienstbier 

2. Schválení programu jednání J. Dienstbier 

3. Zpráva o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu  
J. Dienstbier, 
L. Zachariášová, diskuse 

4. Zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin Rady 
zástupkyně / zástupci 
výborů a pracovních 
skupin, diskuse 

a) Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 
a rozhodovacích pozicích 

J. Smiggels Kavková  
 

b) Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách J. Krpálková 

c) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života 

R. Kolínská 

d) Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů I. Smetáčková 

e) Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů I. Šmídová 

f) Pracovní skupina k porodnictví M. Čermáková 

g) Pracovní skupina k dotačnímu programu Podpora veřejně 
účelných aktivit nestátních neziskových organizací v 
oblasti rovnosti žen a mužů 

L. Zachariášová 

5. Informace o agendě vztahující se k EU R. Šafařík, diskuse 

6. Projednání Souhrnné zprávy za rok 2015 k Akčnímu plánu 
prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 
2015 - 2018  

R. Šafařík, diskuse 

7. Prezentace činnosti MSMT a MD v oblasti rovnosti žen a 
mužů 

zástupkyně / zástupce 
MD, diskuse 

8. Různé J. Dienstbier, diskuse 

 

O návrhu programu včetně návrhu na změnu proběhlo hlasování: pro 21, proti 0, zdržel/a se 
0. Návrh byl přijat.  

 
3. Zpráva o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu  

L. Zachariášová v tomto bodě programu informovala o činnosti sekretariátu v období 
od minulého jednání Rady, která je shrnuta v příloze č. 1 tohoto zápisu.  

P. Havlíková se dotázala na část úkolu z minulé Rady – pozvat metodiky a metodičky 
Operačního programu Zaměstnanost („dále jako „OPZ“). L. Zachariášová reagovala s tím, že 
na dalším postupu v této věci je možné se dohodnout, samotné podklady k tomuto bodu 
obdržel sekretariát až těsně před rozesláním pozvánky na Radu.  
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4. Zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin  

J. Dienstbier požádal jednotlivé předsedkyně a předsedy výborů a pracovních skupin 
o postupné představení uplynulé činnosti výborů a pracovních skupin. (Více o činnosti výborů 
a pracovních skupin v období od minulého jednání Rady viz příloha č. 2 zápisu.) 

a) Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 

J. Smiggels Kavková k činnosti Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích sdělila, že výbor se sešel od posledního zasedání Rady jednou 
a jeho hlavní činností bylo podílení se na vypořádání připomínek Akčního plánu 
pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 - 2018 (dále 
jako „Akční plán“) a dále diskuze o Závěrečných doporučeních Výboru OSN pro odstranění 
diskriminace žen. J. Dienstbier doplnil, že projednávání Akčního plánu bylo vládou ČR na 14 
dní přerušeno, neboť se zatím nepodařilo vyřešit přetrvávající rozpory, zejména ve vztahu 
ke změně volebních zákonů.  

b) Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách  

J. Krpálková, předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách dále 
seznámila přítomné s činností tohoto výboru. Výbor se sešel jednou, na programu jednání 
byla nadále podpora resortů k plnění Akčního plánu pro prevenci domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2015 - 2018, pracují dvě skupiny zaměřené na problematiky 
sexuálního násilí a práci s násilnými osobami. Výbor se zabýval studií ProFemu 
k ekonomickým dopadům domácího násilí v oblasti zdravotnictví. Ve výboru dochází 
ke změně na pozici předsedkyně, B. Marvánová-Vargová nahrazuje J. Krpálkovou. 
J. Dienstbier poděkoval J. Krpálkové za dosavadní dlouholetou spolupráci.  
 
c) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života  

R. Kolínská informovala o činnosti Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života. Výbor si v uplynulém období zejména vyjasnil svou roli vedle současně existující 
Odborné komise pro rodinnou politiku na Ministerstvu práce a sociálních věcí.  
 
d) Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů  

V. Šprincová, členka Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů shrnula, 
jakožto pověřená zástupkyně, činnost výboru za uplynulé období. Výbor se v mezidobí sešel 
jednou a přináší dva nové podněty. Výbor se zabýval otázkou čerpání finančních prostředků 
z OPZ, zejména ve vztahu k implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a můžu v České 
republice na léta 2014 – 2020, a to i na úrovni samosprávy. Výbor diskutoval o změnách 
provedených ve Standardu genderového auditu, neziskový sektor v této věci napsal dopis se 
žádostí o vysvětlení. Dále ve výboru vznikla jednotná struktura prezentování činnosti resortů 
na Radě a podnět k potřebě novely příslušných zákonů týkajících se samosprávy tak, aby bylo 
umožněno vyrovnanější zastoupení žen a mužů v těchto úřadech.  

První podnět se tedy týká jednotné struktury prezentování činnosti resortů na Radě. 
Po představení této struktury dal J. Dienstbier hlasovat o usnesení v následujícím znění: 

 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů d o p o r u č u j e  rezortům řídit se při svých 

prezentacích na Radě vlády pro rovnost žen a mužů doporučenou strukturou prezentování 

zpracovanou Výborem pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. 

 
O přijetí podnětu proběhlo hlasování: pro 20, proti 0, zdržel/a se 1. Návrh byl přijat. 
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V. Šprincová dále představila důvod předložení podnětu k potřebě novely příslušných zákonů 
týkajících se samosprávy tak, aby bylo umožněno vyrovnanější zastoupení žen a mužů 
v úřadech. Následovala diskuze. M. Horčičková, zástupkyně Ministerstva vnitra, uvedla, že 
bude záležet na konkrétním návrhu novely, je nutné dbát na nezávislost územně 
samosprávných celků, atd., apeluje na to, aby byl tento krok konzultován s příslušným 
gesčním útvarem Ministerstva vnitra. Zástupkyně Kanceláře Veřejné ochránkyně práv, Z. 
Ondrůjová, vyjádřila podnětu podporu. V. Šprincová přislíbila za výbor ochotu spolupracovat 
na dalších krocích s Ministerstvem vnitra. L. Zachariášová přislíbila spolupráci v této věci také 
s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany, neboť podnět obsahuje také část týkající 
se přijímání osob se zdravotním postižením do samosprávných úřadů. 

Poté dal J. Dienstbier hlasovat o usnesení v následujícím znění: 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů d o p o r u č u j e  vládě ČR uložit ministru vnitra 

vypracovat a předložit návrh novely zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo 

umožněno vyrovnanější zastoupení žen a mužů pracujících v úřadech územních 

samosprávných celků. 

 

O přijetí podnětu proběhlo hlasování: pro 15, proti 0, zdržel/a se 6. Návrh byl přijat. 

J. Dienstbier vyzval k případné diskuzi ke zbývající činnosti Výboru pro institucionální 
zabezpečení rovnosti žen a mužů. T. Pavlas navrhl znovu se vrátit k problému změny znění 
Standardu genderového auditu. A. Baršová reagovala se zdůvodněním situace.  

J. Dienstbier předal v 10:46 řízení jednání náměstkyni M. Štěpánkové.  

M. Štěpánková uzavřela diskuzi s tím, že navrhuje více se tématu věnovat přímo na půdě 
pracovní skupiny, která byla za účelem tvorby Standardu genderového auditu zřízena. Dále 
navrhla, aby tento bod byl poté znovu otevřen a projednán.  

 
e) Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů  

I. Šmídová sdělila, že pracovní skupina se sešla rovněž jednou a dokončila draft Zprávy 
o mužích a násilí, který bude do konce léta odeslán k oponentuře a na podzim bude zpráva 
předložena Radě ke schválení. Zvažují se způsoby šíření této zprávy. Dále se pracovní 
skupina věnovala tématu sběru statistických dat v dané oblasti.  

Odešla J. Krpálková. Hlasovací právo má 20 osob. 
 

f) Pracovní skupina k porodnictví  

M. Čermáková představila činnosti Pracovní skupiny k porodnictví. Shrnula činnost 
jednotlivých pracovních týmů, na kterých je činnost celé Pracovní skupiny k porodnictví 
zejména postavená. Pracovní skupina se zabývala aktualizovanými východisky své činnosti, 
dále analýzou postojů veřejnosti k situaci v českých porodnicích, která byla připravena na 
Masarykově univerzitě. Pracovní skupina předložila Radě podnět týkající se sběru 
statistických dat s důrazem na kompletní aplikace dat a údajů a  s výzvou Ministerstvu 
zdravotnictví, aby poskytlo potřebnou podporu. Následovala diskuze.  

R. Policar se vyjádřil v tom smyslu, že zřejmě neproběhla dostatečná komunikace 
s Ministerstvem zdravotnictví, resp. Ústavem zdravotnictví, informace a statistiky (dále jako 
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„ÚZIS“) při tvorbě tohoto podnětu. Bylo vysvětleno, že mj. právě ÚZIS se jednání při tvorbě 
dotčeného podnětu účastnil.  

Odešel F. Kubalík. Hlasovací právo má 19 osob. 
 
M. Štěpánková dala hlasovat o usnesení v následujícím znění: 

 

Rada vlády pro rovnosti žen a mužů  

i. d o p o r u č u j e  Ministerstvu zdravotnictví, resp. Ústavu zdravotnických informací 

a statistiky (dále jako „ÚZIS“), aby publikoval v rámci pravidelného zveřejňování údajů 

k ročence Rodička a novorozenec kompletní údaje uvedené v tomto podnětu ve formě 

tabulek nebo interaktivních tabulek, a to celkově, a segregovaně podle regionů; 

ii.  v y z ý v á  Ministerstvo zdravotnictví, resp. ÚZIS, aby v rámci pravidelného zveřejňování 

údajů k ročence Rodička a novorozenec zajistil publikaci údajů uvedených v tomto podnětu 

podle jednotlivých zdravotnických zařízení, a to primárně pro zdravotnická zařízení přímo 

zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví a dále i pro všechna ostatní zdravotnická zařízení; 

iii. v y z ý v á  Ministerstvo zdravotnictví, aby podniklo potřebné kroky k zajištění 

zveřejňování takto segregovaných dat a aby v tomto smyslu poskytlo ÚZIS jasnou 

legislativní interpretaci; 

iv. d o p o r u č u j e  Ministerstvu zdravotnictví zřídit výzkumnou skupinu, která bude 

aktivně získávat, shromažďovat a vyhodnocovat údaje týkající se mateřské úmrtnosti 

(například po vzoru britské MBRRACE). 

 

O přijetí podnětu proběhlo hlasování: pro 11, proti 1, zdržel/a se 7. Návrh byl přijat. 

g) Pracovní skupina k dotačnímu programu Podpora veřejně účelných aktivit 
nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů  

L. Zachariášová informovala o činnosti Pracovní skupiny k dotačnímu programu Podpora 
veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. Byl 
dokončen proces zpracování a proces výplaty finančních prostředků podpořeným 
organizacím. Navrhla projednání zaměření vynaložených prostředků na rok 2017, přednesla 
příslušný návrh usnesení. Následně proběhla diskuse. 

M. Štěpánková dala hlasovat o usnesení v následujícím znění: 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů n a v r h u j e , aby v souladu s čl. 4 odst. 1 Směrnice 

vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací 

k financování programů v oblasti lidských práv byl dotačního programu Podpora veřejně 

účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 

2017 určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit nestátních neziskových 

organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen 

a mužů v České republice na léta 2014–2020 a Prioritami a postupy vlády při prosazování 

rovnosti žen a mužů na rok 2016. 

 

O přijetí podnětu proběhlo hlasování: pro 17, proti 0, zdržel/a se 2. Návrh byl přijat. 

M. Štěpánková navrhla předsunout do této části programu prezentaci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ve vztahu k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kvůli 
kterému dorazil náměstek V. Velčovský.  

V. Velčovský přednesl svůj příspěvek. Následovala diskuze.  
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Odešel R. Policar. Hlasovací právo má 18 osob. 
 

5. Informace o agendě vztahující se k EU  

R. Šafařík představil aktuální informace k agendě vztahující se k EU (blíže viz příloha č. 3). 

Odešel J. Lišák. Hlasovací právo má 17 osob. 
Odešla Z. Pikešová. Hlasovací právo má 16 osob. 
Odešla L. Wichterle. Hlasovací právo má 15 osob. 
Odešel M. Rojíček. Hlasovací právo má 14 osob, čímž se ve 12:29 Rada stala 
neusnášeníschopnou. 
 
6. Projednání Souhrnné zprávy za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího 

a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018  

R. Šafařík představil Souhrnnou zprávu za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 a navrhl pro nedostatek osob 
s hlasovacím právem její schválení per rollam. 

 
7. Prezentace činnosti Ministerstva dopravy v oblasti rovnosti žen a mužů  

P. Šebek představil činnost Ministerstva dopravy v oblasti rovnosti žen a mužů, již 
dle doporučené jednotné struktury prezentování (viz příloha č. 4 tohoto zápisu). Následovala 
diskuze. T. Pavlas navrhl, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které 
prezentovalo svou činnost i na minulém jednání Rady, předneslo či zaslalo znovu svoji 
prezentaci dle nově schválené jednotné struktury pro prezentace resortů na Radě. 
L. Zachariášová navrhla řešit otázky spojené s Operačním programem Výzkum, vývoj 
a vzdělávání prostřednictvím členky monitorovacího výboru, Ireny Smetáčkové. 
M. Štěpánková doplnila, že řada informací je již obsažena ve zprávách o rovnosti žen a mužů, 
a doporučila z těchto materiálů rovněž čerpat.  

 
8. Různé  

P. Havlíková navrhla, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo požádáno o prezentování své 
Metodické informace k rozeznávání sexismu v reklamě. Požádala sekretariát o zajištění této 
prezentace na příští jednání Rady.  

T. Pavlas vyzval Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se písemně vyjádřilo k jednotlivým 
bodům, které genderové neziskové organizace identifikovaly jako problematické ve vztahu 
k prosazování gender mainstreamingu v OPZ (viz příloha č. 5 tohoto zápisu). Navrhl, aby toto 
vyjádření bylo členkám a členům Rady k dispozici do dalšího jednání Rady.  

V. Šprincová informovala o stagnaci ve věci mimosoudního odškodnění protiprávně 
sterilizovaných romských žen. Rada vlády pro záležitosti romské menšiny nabízí v této věci 
Radě spolupráci.  

R. Kolínská na závěr otevřela téma přímých a nepřímých nákladů v rozpočtech OPZ.  

M. Štěpánková navrhla úkol pro sekretariát, aby pro informaci rozeslal členkám a členům 
Rady znění usnesení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, kterým se vyjadřuje 
k nevhodnosti vyjádření představitelů státní moci k práci neziskových organizací.  
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Přílohy zápisu: 
 
Příloha č. 1 
Shrnutí úkolů zadaných na minulém jednání Rady a shrnutí činnosti sekretariátu Rady 
od jejího posledního jednání 
 

Příloha č. 2 
Informace o činnosti výborů a pracovních skupin 
 

Příloha č. 2a, 2b 
Podnět Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů 
 

Příloha č. 2c 
Podnět Pracovní skupiny k porodnictví 
 
Příloha č. 2d 
Východiska Pracovní skupiny k porodnictví  
 

Příloha č. 3 
Informace o agendě rovnosti žen a mužů vztahující se k EU 
 

Příloha č. 4 
Prezentace činnosti Ministerstva dopravy v oblasti rovnosti žen a mužů 
 

Příloha č. 5 
Problémy z hlediska genderových a ženských nestátních neziskových organizací vzhledem 
k OPZ 
 

Příloha č. 6 
Zvukový záznam jednání – odstraněn dne 9. července 2018 z důvodu nabytí účinnosti 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
 
 

Souhrn úkolů pro další jednání Rady: 
 

 Sekretariát Rady rozešle členkám a členům Rady Souhrnnou zprávu za rok 2015 
o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 
2015 – 2018 k hlasování per rollam. 

Zodpovídá: Sekretariát Rady 
Termín: splněno 

 

 Sekretariát Rady rozešle členkám a členům Rady pro informaci usnesení Rady vlády 
pro nestátní neziskové organizace, které byl přijato v reakci na veřejné vyjádření 
představitelů státní moci k činnosti nestátních neziskových organizací. 

Zodpovídá: Sekretariát Rady 
Termín: spolu se zápisem z jednání Rady 

 

 Sekretariát Rady pošle Ministerstvu práce a sociálních věcí seznam problematických 
bodů k prosazování gender mainstreamingu v OPZ, které byly identifikovány nestátními 
neziskovými organizacemi a bude Radu informovat o reakci MPSV. 

Zodpovídá: Sekretariát Rady 
Termín: do dalšího jednání Rady 
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 Sekretariát Rady požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o prezentaci činnosti v oblasti 
rovnosti žen a mužů a představení Metodické informace k rozeznávání sexismu 
v reklamě na příštím jednání Rady. 

Zodpovídá: Sekretariát Rady 
Termín: do dalšího jednání Rady 

 

 Sekretariát Rady zařadí na příští jednání Rady prezentaci činnosti Veřejné ochránkyně 
práv v oblasti rovnosti žen a mužů.  

Zodpovídá: Sekretariát Rady 
Termín: do dalšího jednání Rady 

 
 
 
 
V Praze dne 14. 07. 2016, Zapsala: Monika Skopalová 
 
 
 
Schválil:  
 

J. Dienstbier, předseda Rady 


