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VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

Tajemnice výboru: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz 

 
České Budějovice dne 13. 6. 2022 

 
 

Z Á P I S  č. 13 
 

z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje,  
které se konalo v zasedací místnosti č. dv. 3.076 na KÚ I 

dne 8. 6. 2022 od 14:10 do 15:20 hod. 
 
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Bc. Martin Boška, RNDr. Jana Krejsová, Martin Lanc, 
DiS, Mgr. Petr Stehlík, PhDr. Markéta Švadlenová, Mgr. Jusúf Traore, DiS. 
Omluveni: Mgr. Šimon Heller, PaedDr. Jan Klimeš, Ing. Martin Maršík, Ph.D., Mgr. Antonín Sekyrka, Ing. 
Viktor Vojtko, Ph.D. 
Nepřítomni: Mgr. Lucie Korytářová 
Přizváni:  Mgr. Pavel Klíma, Ing. Hynek Čížek, Ph.D., Mgr. Vladimír Kuzba, Ing. Radek Lomský, Eva 
Soukalová 
 
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 7 členů výboru, výbor 
usnášeníschopný. Program schválen. 
 
Program jednání:  

1. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 9. 2022 

2. Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2022 

3. Návrh na poskytnutí peněžitých darů 

4. Realizace projektů předkládaných do IROP v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání  

a celoživotního učení a jejich kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

– souhrnný materiál 

5. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování  

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium, Č. Krumlov 

6. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování  

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Milevsko 

7. Aktuální informace o přijímacím řízení a novele zákona Lex Ukrajina 

8. Různé 

 
Bod 1 - Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 9. 2022 

V. Kuzba: 

Ředitel školy předložil žádost o zvýšení kapacity u školní jídelny při SŠ na základě zvyšujícího se počtu 
žáků na SŠ a tím také k zajištění jejich stravování. Vybavení školní kuchyně je dostatečné. OŠMT KÚ 
doporučuje zvýšení kapacity u školní jídelny pro zajištění stravování žáků SŠ. 
 

U s n e s e n í  č. 11/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení předloženou v mimořádném 
termínu o změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2022; 
II. doporučuje radě kraje 
schválit  
předloženou změnu údaje vedenou v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2022 u právnické osoby, 
jejímž zřizovatelem je Jihočeským kraj: 
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 
3, IČO 00582158 

⎯ zvýšení kapacity u školní jídelny ze stávajících 550 na 650 stravovaných; 
Hlasování: 7/0/0. 
Usnesení bylo přijato. 
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Bod 2 - Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2022 

R. Lomský:  

Školský zákon ukládá krajskému úřadu o rozpisu a přidělení finančních prostředků následně informovat 

zastupitelstvo kraje. 

 
MŠMT zpracovalo Principy, které obsahují zásady rozpisu rozpočtu i závazné ukazatele rozpisu rozpočtu 
jednotlivým krajům České republiky na rok 2022. 
 
Rozpočet pro RgŠ ÚSC pro rok 2022 oproti roku 2021 zohledňuje: 
- plné pokrytí nárůstu počtu dětí, žáků, studentů ve školním roce 2021/2022 oproti roku 2020/2021,  
- zvýšení prostředků na platy pedagogických pracovníků o 2 % od 1. 1. 2022, 
- zvýšení finančních prostředků včetně zvýšení počtu míst zaměstnanců v oblasti pedagogické práce na 
větší dělení hodin výuky v základních a středních školách v rámci maximálního počtu hodin výuky 
v základních a středních školách financovaného ze státního rozpočtu (tzv. PHmax), 
- snížení finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje  
 
Tab. 1 – Závazné a orientační ukazatele rozpisu rozpočtu MŠMT pro Jihočeský kraj na rok 2022 

  Závazný ukazatel 

 

NIV MP 

celkem 

    

platy OON 

v Kč v Kč v Kč 

Změna 2022-2021 271 866 035 250 415 416 -18 937 267 

Celkem 2022 10 628 590 633 7 655 645 960 49 762 623 

 
Tab. 1 – Závazné a orientační ukazatele rozpisu rozpočtu MŠMT pro Jihočeský kraj na rok 2022 pokračování 

 
 
 
 

Orientační ukazatele Závazný ukazatel 

Odvody ONIV   

pojistné FKSP   
 počet 

zaměstnanců 

v Kč v Kč v Kč   

Změna 2022-2021 83 463 320 5 007 956 -48 083 390 306,47 

Celkem 2022 2 604 467 620 153 112 961 165 601 469 16 297,43 

 
Krajské normativy a ukazatele rozhodné pro jejich stanovení spolu s metodikou tvorby rozpočtu vystavil 
OŠMT KÚ způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Jihočeského kraje 
(https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy) dne 3. 5. 2022. Termín 
MŠMT pro zveřejnění matriálů byl splněn.  
 
Veškeré materiály k rozpisu rozpočtu obecního školství budou projednány na poradě s pracovníky 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, která je plánovaná na 3. června 2022.  
 
Na základě výpočtů zveřejněných MŠMT, krajských normativů a v souladu s metodikou byly stanoveny 
k 26. květnu 2022 a následně předány návrhy závazných ukazatelů rozpočtu všem školám a školským 
zařízením zřizovaným obcemi i krajem, když MŠMT doporučilo krajským úřadům předat závazné ukazatele 
rozpočtu přímých výdajů nejpozději do 31. května 2022. Termín stanovený MŠMT byl tímto dodržen. 
 
Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 26. 5. 2022 

  Závazný ukazatel 

Zřizovatel 

NIV MP 

celkem 

    

platy OON 

v Kč v Kč v Kč 

Kraj 3 727 157 869 2 696 779 705 *) 0 

Obec 6 807 535 521 4 939 024 511 *) 0 

Rezerva 93 897 243 19 841 744 49 762 623 

Celkem 2022 10 628 590 633 7 655 645 960 49 762 623 

 

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy
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Tab. 2 – Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství v Jihočeském kraji k 26. 5. 2022 pokračování 

 
 
 

Zřizovatel 

Orientační ukazatele Závazný ukazatel 

Odvody ONIV   

pojistné FKSP   
 počet 

zaměstnanců 

v Kč v Kč v Kč   

Kraj 911 511 540 53 935 594 64 931 030 5 355,4584 

Obec 1 669 390 285 98 780 490 100 340 235 10 902,1621 

Rezerva 23 565 795 396 877 330 204 39,8095 

Celkem 2022 2 604 467 620 153 112 961 165 601 469 16 297,4300 
*) Finanční prostředky na ostatní osobní náklady (OON) budou školám a školským zařízením rozděleny na základě jejich žádostí  
v první úpravě rozpisu rozpočtu v roce 2022. 

 
Jedná se o přímé výdaje určené na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků ze státního 
rozpočtu pro regionální školství Jihočeského kraje, tedy výhradně o přenesenou působnost státní správy. 
 
U s n e s e n í  č. 12/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu vzít na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na 
rok 2022 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi Jihočeského 
kraje v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu 
s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 3 - Návrh na poskytnutí peněžitých darů 

P. Klíma: 

Jednou z priorit JK je podpora jednotlivců, týmů a organizací, které významným způsobem vynikají  
v oblasti svého zaměření. Klíčový je přitom zájem o jejich další růst a rozvoj jejich výjimečného potenciálu. 
Jedním z cílů je přispívat ke všeobecnému rozvoji sportovního vyžití. 
V Jihočeském kraji vyniká několik sportovních týmů, které jsou podporovány v rámci dotačních programů. 
Dvě družstva dosáhla v průběhu sezóny 2021/2022 mimořádných úspěchů. Za vzornou reprezentaci kraje 
a dosažené úspěchy navrhujeme ocenit peněžitým darem tyto dva týmy:  

1) HC Motor České Budějovice - tradiční klub v ČB, který se dokázal v sezóně 2020/2021 opět probojovat 
do nejvyšší soutěže českého hokeje Tipsport extraligy. V sezóně 2021/2022 skončil HC Motor ČB na 3. 
místě. Dar ve výši 950 000 Kč. 
2) VK Jihostroj České Budějovice - dlouholetá účast v extralize českého volejbalu. V sezóně 2021/2022 
umístění na 2. místě v soutěži Uniqa extraliga 2021/2022. Dar ve výši 250 000 Kč. 
Celkem tedy peněžité dary dvěma týmům ve výši 1 200 000 Kč. 

 
U s n e s e n í  č. 13/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
poskytnutí peněžitého daru sportovním klubům: 
1) CBH2013 a.s., Praha 7, Holešovice, Stupkova 1443/3, IČO 27596338, za reprezentaci kraje a jejich 
sportovních výsledků v soutěžích, ve výši 950 000 Kč,   
2) Volejbalový klub České Budějovice, z.s., České Budějovice 2, Stromovka 1216/12, IČO 60074205, za 

reprezentaci kraje a jejich sportovních výsledků v soutěžích, ve výši 250 000 Kč; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje 
schválit poskytnutí peněžitého daru sportovním klubům: 
1) CBH2013 a.s., Praha 7, Holešovice, Stupkova 1443/3, IČO 27596338, za reprezentaci kraje a jejich 
sportovních výsledků v soutěžích, ve výši 950 000 Kč,   
2) Volejbalový klub České Budějovice, z.s., České Budějovice 2, Stromovka 1216/12, IČO 60074205, za 
reprezentaci kraje a jejich sportovních výsledků v soutěžích, ve výši 250 000 Kč; 
Hlasování: 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 
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Bod 4 - Realizace projektů předkládaných do IROP v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání  

a celoživotního učení a jejich kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje  

– souhrnný materiál 

H. Čížek: 

JK v rámci OP VVV realizuje projekt Krajský akční plán (KAP), realizační tým je součástí OŠMT. Nedílnou 

součástí KAP musí být zpracovaný „Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro oblast zájmového  

a neformálního vzdělávání a celoživotního učení“ (Rámec), tedy sumární přehled investičních akcí. 

Uvedení projektového záměru v tomto Rámci je povinnou podmínkou pro předkládání projektových záměrů 

do IROP v novém programovém období 2021–2027. 

Rámec byl schválen Regionální stálou konferencí 25. 3. 2022. Text usnesení včetně seznamu všech 
projektů je dostupný na webu kraje. 

Intervence v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení budou směřovat do 
projektů zaměřených odborné prostory ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky  
a práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení. 
 
V rámci plánované výzvy nebude stanovena alokace pro jednotlivé kraje, jednotlivé projekty si budou 
konkurovat v rámci celé ČR. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy IROP pro oblast zájmového 
a neformálního vzdělávání a celoživotního učení je 4. čtvrtletí 2022. 

Celkem se jedná o 14 projektů s celkovými výdaji 71 920 000 Kč. Dotace u projektů IROP v případě 
organizací zřizovaných krajem bude činit 90 % (64 728 000 Kč) a výše kofinancování je stanovena na 10 % 
(7 192 000 Kč) ze způsobilých výdajů. 

Ke každému projektu byl předložen samostatný návrh na jednání RK 26. 5. 2022 a samostatný návrh bude 
předložen i na jednání ZK 16. 6. 2022.  

Organizace si hradí výdaje na zpracování projektové žádosti a další dokumentaci pro podání žádosti do 
IROP, a v případě schválení projektu se tyto výdaje stanou způsobilými. 

OŠMT doporučuje schválit kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů projektu z rozpočtu 
Jihočeského kraje. Uvedené organizace jsou součástí veřejného vzdělávacího systému a u předložených 
projektů se nejedná o veřejnou podporu. 

 

U s n e s e n í  č. 14/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
schválit realizaci projektů předkládaných do IROP 2021–2027 a jejich kofinancování a předfinancování  
z rozpočtu Jihočeského kraje v souladu s předloženým seznamem projektů. 
Hlasování: 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 5 - Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování  

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium, Č. Krumlov 

H. Čížek: 

Podle aktuálního harmonogramu výzev v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP) je 
plánováno vyhlášení výzvy na opatření „1.1.3 Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat 
parametry pro pasivní nebo plusové budovy“ na červenec 2022, plánovaná alokace činí 2,030 mld. Kč. 
 
OŠMT ve spolupráci s OZVZ a OREG vyhlásil VŘ na zpracovatele studie do OPŽP, vítězným uchazečem 
se stala společnost Energy Benefit Centre a.s. (EBC). Smlouva byla uzavřena dne 19. 4. 2022 na základě 
výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Předprojektová příprava novostaveb pasivních 
budov – Domov mládeže Český Krumlov – Základní umělecká škola Milevsko. Zhotovitel aktuálně 
zpracovává studii stavebně technologického řešení a položkové rozpočty, dále budou zpracovány 
energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budov a žádost o dotaci včetně jejího podání.  
 
Předpokládané podmínky výzvy stanovují míru dotace ve výši 70 % ze způsobilých výdajů projektu 
(stavební práce a související výdaje) a maximální výše dotace činí 140 mil. Kč. V projektech, jejichž 
celkové náklady činí nejméně 5 000 000 EUR (včetně DPH), je DPH nezpůsobilým výdajem. 



5 

 

 
OŠMT konzultoval s Oddělením přípravy a realizace pozemních staveb a s Oddělením zadávání veřejných 
zakázek předpokládané jednotkové ceny za výstavbu m3 budovy v plusovém energetickém standardu. 
Cenová hladina URS pro rok 2022 i se zohledněním plusového energetického standardu činí 12 000,- 
Kč/m3. Aktuálně předkládané částky celkových výdajů projektu pracují s částkou 15 000,- Kč/m3, kdy je 
započítána i rezerva a vzhledem ke stavu na stavebním trhu se za půl roku může jednat o částky reálné. 
Odhady za jednotkovou cenu m3 jsou většinou v rámci studie nižší, než je výsledná cena k soutěži. 
Předkládané částky jsou uvedeny v maximální výši, následně se mohou v realizační fázi snížit dle 
skutečnosti. V této fázi přípravy není součástí celkových výdajů vnitřní vybavení budovy. 
 
V rámci připravované výzvy, která má být vyhlášena v červenci letošního roku, se očekává převis žádostí. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. jednokolový model hodnocení, bude o úspěchu žádosti rozhodovat 
brzký termín předložení. Z výše popsaného důvodu předkládá OŠMT návrh již nyní před stanovením 
konečného položkového rozpočtu stavby. 
 
Vzhledem k rozsahu akce a vysokému podílu dotace navrhuje OŠMT po dohodě s OEKO částečné 
předfinancování ve výši 15 % ze způsobilých výdajů, tj. 30 mil. Kč. 
 
Potřeba výstavby nového objektu byla projednána a doporučena poradou vedení kraje dne 21. 2. 2022. 
 
OŠMT doporučuje schválit kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů a financování 
nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu JK. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího 
systému a u předloženého projektu se nejedná o veřejnou podporu. 
 
Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JK činí 132 000 000 Kč, z toho 
kofinancování činí 60 000 000 Kč, předfinancování činí 30 000 000 Kč a financování nezpůsobilých výdajů 
činí 42 000 000 Kč. 

 
U s n e s e n í  č. 15/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. realizaci projektu „Novostavba domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu Český Krumlov“ (žadatel: 
Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112) a podání žádosti o podporu do Operačního programu 
Životní prostředí 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 242 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými 
výdaji ve výši 200 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Novostavba domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu Český Krumlov“ 
Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 60 000 000 Kč, s podmínkou 
přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
3. předfinancování projektu „Novostavba domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu Český Krumlov“ 
Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 30 000 000 Kč, s podmínkou 
přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Novostavba domova mládeže a školní jídelny při gymnáziu 
Český Krumlov“ Jihočeským krajem ve výši 42 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 6 - Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování  

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – ZUŠ, Milevsko 

H. Čížek: 

Popis a podmínky realizace, jakož i doporučení OŠMT jsou shodné s předchozím bodem. 

 
Vzhledem k rozsahu akce a vysokému podílu dotace navrhuje OŠMT po dohodě s OEKO částečné 

předfinancování ve výši 15 % ze způsobilých výdajů, tj. 30,9 mil. Kč. 
 

Výstavba objektu patří mezi hlavní priority investičních akcí v oblasti vzdělávání v následujících letech. 
OPŽP je jediným dotačním titulem EU, který podporuje výstavbu nových veřejných budov, jiné operační 

programy EU nelze v současném programovém období využít.  
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Potřeba výstavby nového objektu byla projednána a doporučena poradou vedení kraje dne 21. 2. 2022. 

 

Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JK činí 144 160 000 Kč, z toho 
kofinancování činí 66 000 000 Kč, předfinancování činí 30 900 000 Kč a financování nezpůsobilých výdajů 

činí 47 260 000 Kč. 
 
U s n e s e n í  č. 16/2022/VVVZ-13 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje 
1. realizaci projektu „Novostavba ZUŠ Milevsko“ (žadatel: Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 
1217) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 s celkovými výdaji 
ve výši 253 260 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 206 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Novostavba ZUŠ Milevsko“ Jihočeským krajem ve výši 32 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 66 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto 
návrhu, 
3. předfinancování projektu „Novostavba ZUŠ Milevsko“ Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 30 900 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto 
návrhu, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Novostavba ZUŠ Milevsko“ Jihočeským krajem ve výši  
47 260 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 
Bod 7 - Aktuální informace o přijímacím řízení a novele zákona Lex Ukrajina 

V. Kuzba informoval o přijímacím řízení ve školním roce 2021/2022 a maturitních zkouškách 2022. 

  

P. Klíma pojednal o novele zákona Lex Ukrajina. Sdělil, že ve 24. týdnu se bude schvalovat novela zákona 

Lex Ukrajina, která musí pojmout všechny stupně škol. MŠMT preferuje integraci ukrajinských 

žáků/studentů do běžných tříd s možností asistenta pedagoga. P. Klíma pak zodpověděl všechny dotazy. 

 

Dále proběhla diskuse a představení některých konkrétních příkladů ukrajinských studentů – uprchlíků 

v ČR. 

 

Bod 8 - Různé 

Termín příštího zasedání byl dohodnut na 7. 9. 2022 od 10:00 hod. 
 
Paní předsedkyně poděkovala přítomným za aktivní účast.  
 
Jednání bylo ukončeno v 15:20 hod. 
 
 
Zapsala: Petra Schinková 

Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 


