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

konaného dne 31. října 2019 

 

Místo a čas konání: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, 

Zasedací místnost Atrium (nový tiskový sál), od 13:30 – 16:00 

 

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

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Andrej Babiš (předseda Rady) předseda vlády 

2.  Marie Čermáková SOÚ AV ČR 

3.  Martina Děvěrová MPO 

4.  Vladimíra Drbalová Svaz průmyslu a dopravy 

5.  Michael Forman MZe 

6.  Jindřich Fryč 
Zástupce: Jiří Janeček 

MŠMT 

7.  Jana Hanzlíková MPSV 

8.  Jiří Kaucký 
Zástupkyně: Simona Bílá Srníková 

MV 

9.  Eliška Kodyšová (místopředsedkyně Rady) ČŽL 

10.  Rut Kolínská Síť pro rodinu 

11.  Barbara Kubátová KVOP 

12.  Jan Lišák 
Zástupkyně: Michaela Gruber 

MSp 

13.  Branislava Marvánová Vargová 
Zástupkyně: Hana Stelzerová 

nezávislá odbornice 

14.  Zdeněk Novák MK 

15.  Josef Petr Liga otevřených mužů 

16.  Zdeňka Pikešová MMR 

17.  Radek Policar 
Zástupce: Jiří Berkovec 

MZd 

18.  Helena Skálová 
Zástupkyně: Lada Wichterlová 

Gender Studies 

19.  Irena Smetáčková PedF UK 

20.  Radka Sokolová 
Zástupkyně: Šárka Homfray 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

21.  Miloslav Stašek MZV 

22.  Iva Šmídová FSS MU 

23.  Karel Tyll 
Zástupce: Jan Kožíšek 

MF 

24.  Petr Vančura 
Zástupce: František Kubalík 

MO 

25.  
Helena Válková (místopředsedkyně Rady) 

zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

26.  Michal Uhl nezávislý odborník 
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Omluvené/í členky a členové: 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1. Renáta Berkyová  Slovo 21 

2. Petra Havlíková NESEHNUTÍ 

3. Jana Chržová Český svaz žen 

4. Markéta Kos Mottlová Fórum 50 % 

5. Tomáš Pavlas Otevřená společnost 

6. Marek Rojíček ČSÚ 

 
Hostky a hosté: 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1.  Andrea Baršová ÚV ČR 

2.  Zuzana Fellegi Anglo-americký univerzita 

3.  Vladimíra Herčíková MSp 

4.  Martin Jaroš MV 

5.  Bronislava Jonitová MO 

6.  Kateřina Kalivodová MK 

7.  Filip Pertold CERGE-EI 

8.  Ivana Skuhrovcová MZe 

9.  Vít Strobach MD 

10.  Adéla Škorpilová MZV 

11.  Alena Šmídová MŽP 

12.  Martina Štěpánková MPSV 

13. L Lucie Viktorinová MŠMT 

 
Sekretariát Rady (Odbor rovnosti žen a mužů, dále jako „Odbor“): Radan Šafařík, Petra 
Kalenská, Lucie Hradecká, Petra Kaprová, Michal Pavlíček, Tereza Zvolská.  

 

1. Úvod, schválení programu 

A. Babiš přivítal přítomné a zahájil jednání Rady. Následně avizoval, že z důvodu jiných 
povinností se bude moci zúčastnit jen úvodní části jednání Rady. Řízením jednání Rady po 
svém odchodu pak pověřil místopředsedkyni Rady H. Válkovou.  

H. Válková na úvod poděkovala předsedovi vlády A. Babišovi za vstřícný postoj k řešení 
odškodnění žen sterilizovaných v rozporu s právem, díky kterému vláda ČR na svém jednání 
dne 30. října 2019 přijala neutrální stanovisko k poslaneckému návrhu zákona o poskytnutí 
jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem (sněmovní tisk 
č. 603). Rada se otázkou odškodnění za sterilizace provedené v rozporu s právem na svých 
minulých jednáních zabývala a doporučila vládě ČR zavést odškodňovací mechanismus. 

V této souvislosti A. Babiš upozornil zástupce MŠMT na potřebu řešit odškodnění učitelů 
a učitelek, kteří během minulého režimu z politických důvodů přišli o svou práci.  

H. Válková dále informovala o semináři Odboru ve spolupráci s OBSE k tématu zastoupení 
žen v politice. Za jediné účinné řešení stávajícího nízkého zastoupení žen v politice OBSE na 
základně mezinárodních zkušeností považuje kvóty. Přijetí dočasných kvót podpořila 
i H. Válková a připomněla, že vnitrostranické kvóty v současnosti neuplatňuje žádná 
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parlamentní strana. A. Babiš reagoval, že vyšší zastoupení žen v politice a rozhodovacích 
pozicích podporuje a že vnitrostranické kvóty v rámci hnutí ANO bude jistě příležitost 
navrhnout. 

A. Babiš dále Radu stručně informoval o rozvoji center porodní asistence v nemocnicích 
Na Bulovce, v Thomayerově nemocnici a Porodnici Apolinář a připomněl, že záměr 
podporovat centra porodní asistence vznikl na jednom z předešlých jednání Rady. 

H. Stelzerová upozornila na blížící se mezinárodní den proti násilí na ženách (25. listopadu) 
a konstatovala, že důležitou prioritou Rady zůstává předložení návrhu na ratifikaci Úmluvy 
Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (dále jako „Istanbulská 
úmluva“). H. Válková připomněla, že sekretariát Rady zpracoval rozbor dopadů ratifikace 
Istanbulské úmluvy v 10 evropských zemích, které tuto úmluvu ratifikovaly před více než pěti 
lety. K tomuto tématu proběhla v Poslanecké sněmovně mezinárodní konference, kde 
vystoupili zástupci a zástupkyně Rady Evropy a 8 evropských států. Rozbor Úřadu vlády 
i konference potvrdily, že obavy odpůrců ratifikace Istanbulské úmluvy se ve zbytku Evropy 
nenaplňují. H. Válková také pana premiéra informovala o tabulce s přehledem konkrétních 
přínosů ratifikace Istanbulské úmluvy. A. Babiš konstatoval, že kolem této úmluvy 
ve společnosti panuje řada dezinformací a jsou na ni různé názory. Připomněl také, že vláda 
ČR již tuto úmluvu podpořila a souhlasila s jejím podpisem.  

Následně proběhla diskuse o důležitosti ratifikace Istanbulské úmluvy. A. Babiš uvedl, 
že prevence domácího násilí je jeho prioritou a požádal o předložení aktuálních statistik 
a trendů v této oblasti. Požádal také o stručný podklad identifikující přetrvávající mezery 
v systému prevence a pomoci obětem. Dále navrhl uspořádat tematické setkání Rady na toto 
téma. R. Šafařík uvedl, že komplexní vyhodnocení aktuálních statistik a realizace opatření 
v této oblasti je každoročně vládě ČR předkládáno v rámci vyhodnocení plnění Akčního plánu 
prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. A. Babiš požádal 
o předložení stručného přehledu hlavních trendů a plnění uvedených opatření. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání omluvil A. Babiš. Počet přítomných členek 
a členů Rady klesl na 25. 

 

H. Válková dále informovala členstvo Rady o změně Statutu Rady, kterou vláda ČR schválila 
 2. září 2019. Počet členů a členek Rady se zvýšil na 32 s novým zástupcem Ministerstva 
kultury. Také byl omezen počet pracovních skupin, které by nově měly být zřizovány 
ke splnění časově omezených úkolů. Další změnou bylo zakotvení toho, že Rada se 
za přítomnosti svého předsedy má scházet minimálně dvakrát ročně. V této souvislosti 
H. Válková požádala členy a členky Rady, aby se jednání Rady osobně účastnili a své 
zástupce či zástupkyně vysílali skutečně jen v mimořádných situacích tak, jak to požaduje 
Statut Rady. 

Ke dni jednání tvořilo Radu tedy 32 členů a členek.  H. Válková oznámila, že je Rada v počtu 
přítomných 25 usnášeníschopná. 

Dále H. Válková představila návrh programu jednání Rady. Oproti zaslanému programu byla 
navržena změna spočívající ve výměně pořadí bodů č. 3. a 4., a to z časových důvodů 
M. Štěpánkové. Z důvodu nemoci A. Majerčíkové bylo také navrženo přesunout původně 
zařazený bod 4. b) Podnět k podpoře kojení na příští jednání. Program byl schválen ve 
změněné podobě: 
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Schválený program jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

31. října 2019 od 13:30 

1. Úvod, schválení programu předseda Rady 

2. Informace o činnosti sekretariátu Rady a plnění úkolů  sekretariát Rady 

a) Úkoly a činnost sekretariátu sekretariát Rady 

b) Plnění usnesení Rady sekretariát Rady, členky a členové 
Rady 

c) Přehled aktivit na podporu diskuze o ratifikaci 
Istanbulské úmluvy 

sekretariát Rady 

d) Aktuální stav přípravy strategie rovnosti žen a mužů 
po roce 2020 

sekretariát Rady 

3. Příprava OP Zaměstnanost+ a rovnost žen a mužů  M. Štěpánková (MPSV) 

4. Činnost a podněty výborů a pracovních skupin Rady zástupkyně / zástupci výborů 
a pracovních skupin, diskuse 

a) Podnět k aktuální diskusi o rodinné politice a podpoře 
porodnosti (Výbor pro sladění pracovního, soukromého a 
rodinného života) 

L. Wichterlová, E. Kodyšová 

5. Aktuální agenda na evropské a mezinárodní úrovni sekretariát Rady 

a) Gender Equality Index 2019 sekretariát Rady 

b) Priority nové EK v oblasti rovnosti žen a mužů sekretariát Rady 

6. Různé členky a členové Rady, diskuse 

 

O programu proběhlo hlasování: 

pro: 25, proti: 0, zdržel/a se: 0 

Změna programu byla přijata. 

 

2. Informace o činnosti sekretariátu Rady a plnění úkolů 

a. Úkoly a činnost sekretariátu 

H. Válková vyzvala R. Šafaříka, aby shrnul činnost sekretariátu a plnění úkolů. 

R. Šafařík odkázal na podklady, které byly členstvu zaslány předem. Rozbor naplňování 
Istanbulské úmluvy byl dokončen v červenci. Vstupní analýzy k identifikaci problémů v oblasti 
přístupu ke zdravotní péči je již také hotová. Sekretariát nyní zpracovává k této analýze 
průvodní komentář, který bude reagovat na navržená doporučení. Jedno z doporučení již 
začal sekretariát Rady plnit, neboť zařadil oblast zdraví do nově připravované strategie pro 
rovnost žen a mužů po roce 2020 jako jednu ze samostatných kapitol.  

Úkol: rozeslat členstvu analýzu a komentář k této analýze. 
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b. Plnění usnesení Rady 

R. Šafařík uvedl, že nově je součástí podkladů také přehled usnesení, které Rada na svých 
předešlých jednání přijala. K usnesením, která směřovala k Úřadu vlády ČR, shrnul, že 
v aktuálním návrhu státního rozpočtu pro rok 2020 se bohužel nepodařilo zajistit dostatečnou 
alokaci dotačního programu ÚV ČR zaměřeného na naplňování Vládní strategie pro rovnost 
žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Návrh státního rozpočtu počítá s alokací 2 mil. Kč. 
Úřad vlády ČR navýšení požadoval, ale Ministerstvo financí s navýšením nesouhlasilo. 
H. Válková členstvo informovala, že Úřad vlády předběžně přislíbil alokaci navýšit ze svých 
zdrojů. 

J. Hanzlíková Radu informovala o předání usnesení Rady týkající se platové transparentnosti 
legislativní sekci MPSV. O dalším vývoji bude informovat na příštích jednáních Rady. 

E. Kodyšová se dotázala na financování ohledně programového období 2021 – 2027, ke 
kterému Rada na minulém zasedání přijala usnesení. A. Baršová uvedla, že ve vztahu 
k neziskovým organizacím se nyní neuvažuje ani o ex ante financování, ani o navýšení míry 
spolufinancování. M. Štěpánková doplnila, že Ministerstvo financí („MF“) dosud žádný návrh 
nepředložilo, jedná se tedy zatím jen o určité přísliby. J. Kožíšek z MF potvrdil, že první návrh 
bude teprve vládě ČR předložen a že si MF vyžádalo od jednotlivých rezortů analýzy. 

c. Přehled aktivit na podporu diskuse o ratifikaci Istanbulské úmluvy 

H. Válková uvedla, že bude potřebovat pomoci s další osvětou ve vztahu k Istanbulské 
úmluvě. Požádala R. Šafaříka, aby připravil informaci pro předsedu Rady ve stručné podobě, 
která bude obsahovat i informace o počtu násilných činů, kým jsou páchány a jak jsou tyto 
případy řešeny. 

d. Aktuální stav přípravy strategie rovnosti žen a mužů po roce 2020 

R. Šafařík odkázal ve vztahu k bodu 2. c) a d) k podkladům zaslaným členstvu. Nyní se 
finalizují výstupy z expertních skupin a byla přidána kapitola týkající se oblasti zdraví. 

H. Válková ukončila tento bod jednání. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání Rady omluvil M. Stašek. Počet přítomných 
členek a členů Rady klesl na 24. 

 

3. Příprava OP Zaměstnanost+ a rovnost žen a mužů 

H. Válková vyzvala M. Štěpánkovou k představení přípravy Operačního programu 
Zaměstnanost+ („OPZ+“). 

M. Štěpánková představila přípravu OPZ+ dle své prezentace (prezentace je přílohou č. 1 
tohoto záznamu). Uvedla, že existující dětské skupiny by měly být hrazeny ze státního 
rozpočtu. Finance z nového programu by měly jít jen na podporu nově vznikajících dětských 
skupin. Evropská komise navrhla snížení Evropského sociálního fondu do dalšího 
programového období („ESF+“) o 20 % oproti minulému programovému období, a to z důvodu 
dobrého vývoje v oblasti zaměstnanosti v ČR.  Ministerstvo pro místní rozvoj („MMR“) navrhlo 
přesunout část alokace ESF+ (5 %) do fondu soudržnosti. MPSV se však s tímto návrhem 
neztotožňuje.  

I. Smetáčková zmínila obavu Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů 
(dále jako „Institucionální výbor“) z toho, že by velká část alokace na podporu rovnosti žen 
a mužů na trhu práce v rámci OPZ+ měla být určena na podporu dětských skupin. Členkám 
a členům Rady následně představila podnět Institucionální výboru. 

M. Štěpánková uvedla, že dosud MSPV nestanovilo, jaká bude alokace na dětské skupiny. 
Zatím byl stanoven pouze jeden limit, a to 25 % na sociální začleňování. 
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E. Kodyšová navrhla vložit k návrhu usnesení Rady nový bod č. 4, který by se vyjádřil pro 
zachování finančních prostředků dle návrhu Evropské komise. 

H. Válková navrhla upravit bod č. 2 následujícím způsobem: „doporučuje Ministerstvu práce 
a sociálních věcí, aby v programu OPZ+ vyčlenilo dostatečnou finanční alokaci pro všechny 
typy aktivit podporovaných v rámci specifického cíle 2.1.4 bez upřednostnění konkrétního typu 
aktivity (např. podpory dětských skupin).“ 

H. Válková uzavřela diskuzi a nechala hlasovat o upraveném návrhu usnesení: 

 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

I. bere na vědomí informaci o plánovaných opatřeních na podporu rovnosti žen 

a mužů v programu OPZ+ v programovém období 2021 – 2027;  

II. doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby v programu OPZ+ vyčlenilo 

dostatečnou finanční alokaci pro všechny typy aktivit podporovaných v rámci 

specifického cíle 2.1.4 bez upřednostnění konkrétního typu aktivity (např. podpory 

dětských skupin); 

III. doporučuje vládě ČR zachování alokace ESF+ alespoň v takové výši, jakou 

aktuálně navrhuje Evropská komise. 

 

O usnesení proběhlo hlasování: 

pro: 21, proti: 0, zdržel/a se: 3 

Usnesení bylo přijato 

 

4. Činnost a podněty výborů a pracovních skupin Rady 

a. Podnět k aktuální diskusi o rodinné politice a podpoře porodnosti (Výbor 
pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života) 

L. Wichterlová představila podnět Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života. Tento podnět reaguje na diskuzi o porodnosti, která v posledních měsících probíhá 
v české společnosti a na snahu zvyšovat porodnost přímou podporou rodin, např. formou 
příspěvku na automobil.  

Následovala diskuze o představeném podnětu a jeho znění pro usnesení Rady. 

R. Šafařík navrhl, aby předkladatelky podnětu na jeho znění pracovaly po dobu prezentace 
hosta F. Petrolda. 

F. Pertold přednesl informace o efektivní podpoře porodnosti dle své prezentace (prezentace 
je přílohou č. 2 tohoto záznamu). Uvedl, že si zatím Česká republika v míře porodnosti vede 
lépe než např. Polsko nebo Maďarsko. Větší procento mužů by si další dítě pořídilo, avšak 
ženy s tím nesouhlasí. Matky odpracují dvakrát více hodin domácími pracemi než otcové, a to 
i při podobném přijmu a stejně dlouhém zaměstnání jako mají otcové. Taktéž platy ženám 
klesnou po rodičovské oproti mužům až o 30 %. Český stát vydává mnoho prostředků na 
daňové slevy místo na předškolní péči, která by ženám skutečně ulevila a pozitivně se 
projevila v ochotě mít další dítě. Doporučil zakotvit povinnost obcí zřizovat dětské skupiny, 
a snížit zdanění částečných úvazků. V současné době je stále nedostatek míst pro děti do tří 
let věku a politická reprezentace nedostatečně naslouchá rodičům malých dětí. 
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M. Čermáková upozornila na existenci Koncepce rodinné politiky, která se těmito problémy 
zabývá a nabízí i jejich řešení. Nabídka jednorázové platby a podobných nástrojů přesvědčí 
rodiče, aby si pořídili děti, přestože nebudou mít na další výdaje spojené s jejich růstem. 
Správné řešení má jít podporou infrastruktury pro rodiny. 

J. Hanzlíková poděkovala za prezentaci, která potvrdila, že Koncepce rodinné politiky směřuje 
správným směrem. Dále upozornila na Aktualizovanou Koncepci rodinné politiky, která byla 
vládě ČR předložena v srpnu 2019 a která rovněž reaguje na diskutované problémy. 

Následovala krátká diskuze o znění usnesení. 

H. Válková vyhlásila 3 minutovou pauzu, ve které by se předkladatelky dohodly na znění 
usnesení, o kterém bude Rada hlasovat. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání Rady omluvil Z. Novák. Počet přítomných 
členek a členů Rady klesl na 23. 

H. Válková uzavřela diskuzi a uvedla, že bude hlasováno o upravené formě usnesení: 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

I. Považuje rozšiřování jednorázové přímé podpory (např. příspěvek na pořízení 

nemovitosti nebo automobilu) za nevhodný a kontraproduktivní nástroj podpory 

porodnosti. Přímá finanční pomoc nevede sama o sobě ke zvyšování porodnosti, může 

prohlubovat sociální nerovnosti a negativní dopady rodičovství a není dostatečně 

systémovým opatřením.  

II. Doporučuje členům a členkám vlády ČR, aby při diskuzi o nastavování opatření 

rodinné politiky postupovali v souladu s již existujícími strategickými dokumenty, 

jakými jsou zejména Koncepce rodinné politiky nebo Vládní strategie pro rovnost žen 

a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. 

 

O usnesení proběhlo hlasování: 

pro: 20 proti: 0, zdržel/a se: 3 

Usnesení bylo přijato 

 

5. Aktuální agenda na evropské a mezinárodní úrovni 

a. Gender Equality Index 

H. Válková předala slovo R. Šafaříkovi. R. Šafařík informoval členstvo o nově vydaném indexu 
rovnosti žen a mužů, tzv. Gender Equality Index. Tento index zpracovává Evropský institut pro 
rovnost žen a mužů (EIGE) a byl zveřejněn dne 15. října 2019. Jedná se o nejpodrobnější 
index v oblasti rovnosti žen a mužů. Česká republika v tomto hodnocení stále vychází jako 
silně podprůměrná, přestože se zlepšuje. Nyní je Česká republika v porovnání s ostatním 
státy EU na 8. místě od konce. Nejhorší výsledky vykazuje v oblasti zastoupení žen v politice 
a v rozhodovacích funkcích. Odboru se podařilo uspořádat snídani s novináři k tomuto tématu, 
načež vyšlo několik článků ve státních novinách. Blíže viz příloha č. 3. 

b. Priority nové EK v oblasti rovnosti žen a mužů  

R. Šafařík pokračoval s informací o složení budoucí Evropské komise. Současnou českou 
eurokomisařku V. Jourovou pravděpodobně nahradí Helena Dalli z Malty. Ta od nové 
předsedkyně Evropské komise obdržela za úkol mj. připravit novou strategii rovnosti žen 
a mužů v EU, dokončit přijetí tzv. slaďovacího balíčku, pokračovat ve vyjednávání směrnice 



Úřad vlády České republiky 
Odbor rovnosti žen a mužů  
 

8 

 

o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních a nakonec dovršit přistoupení 
EU k Istanbulské úmluvě. Nicméně nová komise stále nebyla schválena. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání Rady omluvila J. Hanzlíková. Počet 
přítomných členek a členů Rady klesl na 22. 

 

6. Různé 

I. Šmídová položila dotaz ohledně překladu Istanbulské úmluvy. R. Šafařík uvedl, že byla 
vytvořena skupina, která se novým překladem zabývala a zkontrolovala ho. H. Válková 
doplnila, že si nechala vypracovat posouzení použitých výrazů v různých překladech úmluvy. 
Nový překlad má nyní MSp k dispozici a bude předložen vládě spolu s návrhem na ratifikaci 
úmluvy.  

H. Válková poděkovala všem členům a členkám, kteří se setkávají k tématu Istanbulské 
úmluvy a navrhla ještě jedno setkání před Vánocemi. Další zasedání Rady proběhne až 
v novém roce. 

H. Válková poděkovala přítomným za účast  

 

Úkol: zaslat Radě novou verzi překladu Istanbulské úmluvy a tabulku s přehledem překladu 
pojmu gender v jednotlivých jazykových mutacích. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezentace MPSV k přípravě OPZ+ 

2. Prezentace F. Pertolda k rodinné politice a porodnosti v ČR 

3. Gender Equality Index 

 

Souhrn úkolů sekretariátu Rady: 

 Uskutečnit setkání k Istanbulské úmluvě za účasti A. Babiše a dalších členek a členů 
Rady 

Zodpovídá: Sekretariát 

Termín: bez termínu 

 Zpracovat aktuální statistiky, trendů v oblasti násilí na ženách a domácího násilí 
a stručný podklad identifikující přetrvávající mezery v systému prevence a pomoci 
obětem. 

Zodpovídá: Sekretariát 

Termín: do konce roku 2019 

 Zařadit do programu příštího zasedání Rady Podnět k podpoře kojení 

Zodpovídá: Sekretariát 

Termín: příští zasedání Rady 

 Rozeslat Radě Vstupní analýzu k identifikaci problémů v oblasti přístupu ke zdravotní 
péči včetně komentáře 

Zodpovídá: Sekretariát 

Termín: příští zasedání Rady 
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 Zaslat Radě novou verzi překladu Istanbulské úmluvy a tabulku s přehledem překladů 
pojmu gender a genderově podmíněné násilí v různých jazycích 

Zodpovídá: Sekretariát 

Termín: příští zasedání Rady 

 

V Praze dne 11. listopadu 2019 

Zapsala: Petra Kalenská 

 

 

 

Schválili:  

 

……………………………………… 

Ing. Andrej Babiš, předseda Rady 

 

 

……………………………………… 

prof. JUDr. Helena Válková, CSc., místopředsedkyně Rady 


