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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 8. listopadu 2022 

 
Z Á P I S  č. 16 

 
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 2. listopadu 2022 od 10:10 do 11:20 hod. 

 
Přítomni: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Bc. Martin Boška, Mgr. Šimon Heller, PaedDr. Jan 
Klimeš, Mgr. Lucie Korytářová, RNDr. Jana Krejsová, Martin Lanc, DiS, Ph.D., Mgr. Antonín Sekyrka, 
Mgr. Petr Stehlík, Mgr. Jusúf Traore, DiS. 
Omluveni: Ing. Martin Maršík, Ph.D., PhDr. Markéta Švadlenová, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 
Přizváni:  Ing. Hana Šímová, Mgr. Denisa Holečková, Eva Soukalová 
 
Jednání zahájila a vedla předsedkyně výboru D. Škodová Parmová. Přítomných 10 členů výboru, výbor 
usnášeníschopný.  
 
Program jednání:  

1. Žádost o poskytnutí individuální dotace Volejbalovému klubu České Budějovice 

2. Změny v rejstříku škol a školských zařízení 

3. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých 

výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ a ZŠ, Vimperk 

4. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – 

SOŠ SE, Velešín 

5. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – 

SOU Dačice 

6. Různé 

H. Šímová navrhla přesunout bod 2 na konec programu z důvodu jeho rozsáhlosti a body 3 – 5 sloučit 
z důvodu jejich podobnosti. Všichni přítomní souhlasili. 
 
Bod 1 - Žádost o poskytnutí individuální dotace Volejbalovému klubu České Budějovice 

H. Šímová: 

Žadatel Akce / termín 
Celkové 
náklady v Kč 

Žádost ve 
výši v Kč 

Návrh dotace 
v Kč 

Veřejná 
podpora 

Pravomoc 

Volejbalový klub České 
Budějovice, z.s. 

1. ročník turnaje O pohár 
hejtmana Martina Kuby ve 
volejbale středních škol JK 
pro školní rok 2022/2023 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 ne ZK 

CELKEM 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

 
Rozpočet OŠMT: 

 

*Jedná se o finanční prostředky vyčleněné na individuální žádosti o dotace zejména na akce a projekty, na které nelze 

z prokazatelných důvodů žádat o dotaci programovou, příp. ve výjimečných případech na projekty a akce, které svým dopadem 
a přínosem pro Jihočeský kraj jsou vyhodnoceny jako vysoce významné či potřebné nebo jejichž finanční náročnost zcela převyšuje 
možnosti programové dotace.  

 
Žádost došla 26. 9. 2022. 
 
 

Alokace individuální dotace ORJ 853 – OŠMT* Schváleno k 21. 10. 2022 Zůstatek k dispozici 

1 000 000 Kč   740 899 Kč 259 101 Kč 
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Záměr projektu: 
- Vzájemná spolupráce Volejbalového klubu ČB, sportovního oddělení Domu dětí a mládeže ČB, 

Okresního volejbalového svazu, ZŠ O. Nedbala ČB a Českého volejbalového svazu. 
- Družstvo tvoří 12 studentů z jedné školy (6 dívek + 6 chlapců). 
- Hraje se podle pravidel volejbalu, na hřišti musí být vždy 3 dívky a 3 chlapci, výška sítě 243 cm. 
- Ze sedmi okresních kol pak postoupí ti nejlepší do dvou krajských kol, kde to nejlepší družstvo získá 

putovní pohár hejtmana Martina Kuby.   
 

Zdůvodnění individuální žádosti o dotaci žadatelem: Nápad k uspořádání takovéhoto turnaje středních 
škol ve volejbale vznikl až po uzavření všech dotačních programů. 

 

• Dotace z rozpočtu kraje v roce 2022 na stejný účel nebyla poskytnuta. 
Jedná se o 1. ročník turnaje, tudíž nebyla dotace poskytnuta ani v minulých letech. 

• Výše uvedený projekt má za cíl, aby se sport stal v největší možné míře přirozenou součástí života 
mladých lidí. V rámci turnaje se potkají studenti ze všech koutů Jihočeského kraje a ve hře smíšených 
družstev mohou mezi sebou poměřit síly. 

• Volejbal do Jihočeského kraje neodmyslitelně patří. Tento turnaj může být velkou motivací pro 
budoucí nadějné volejbalistky a volejbalisty. 

• Vzhledem k pozitivnímu sportovnímu přínosu pro Jihočeský kraj, OŠMT doporučuje 1. ročník turnaje  
O pohár hejtmana Martina Kuby ve volejbale středních škol Jihočeského kraje pro školní rok 
2022/2023 podpořit.  
 

Po zodpovězení dotazů se přistoupilo k hlasování: 
 
U s n e s e n í  č. 32/2022/VVVZ-16 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené v tabulce Přehled 
důvodové zprávy; 
II. doporučuje 
schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem 
Volejbalový klub České Budějovice, z.s, Stromovka 1216/12, 370 01 České Budějovice, IČO 60074205, 
na realizaci akce „1. ročník turnaje O pohár hejtmana Martina Kuby ve volejbale středních škol 
Jihočeského kraje pro školní rok 2022/2023“, v požadované výši 300 000 Kč z rozpočtové rezervy kraje, 
termín dosažení účelu dotace 05/2023; 
Hlasování: 8/0/2 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 3 – 5 Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování 
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SŠ a ZŠ, Vimperk; SOŠ SE, Velešín; SOU 
Dačice 
H. Šímová: Dne 24. 8. 2022 vyhlásilo MŽP výzvu č. 8 „Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře“. 
Předmětem podpory je snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastroprovozů nebo 
snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen. 
 
Příjem žádostí probíhá od 24. 8. 2022 do 31. 5. 2023, jedná se o jednokolovou výzvu. Alokace výzvy činí 
500 mil. Kč, školy a školská zařízení jsou oprávněnými příjemci podpory. 
 
Výše dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů. Nejsou stanoveny minimální a maximální 
způsobilé výdaje. Financování probíhá formou ex post s průběžným podáním žádostí o platbu na základě 
uhrazených faktur. Nemovitost dotčená realizací projektu musí být ve vlastnictví či spoluvlastnictví 
žadatele.  
Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie oproti původnímu stavu na celém 
objektu gastroprovozu. Gastroprovozy u třech zapojených škol tak významně sníží svou provozní 
energetickou náročnost. 
 
OŠMT oslovil školy a školská zařízení s dotazníkovým šetřením ke zjištění zájmu o realizaci projektu 
v této výzvě. Následně porada vedení schválila na svém jednání ze dne 3. 10. 2022 u celkem 3 škol 
a školských zařízení podání projektové žádosti, realizaci projektů a zajištění kofinancování, popř. 
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje. 
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OŠMT doporučuje schválit kofinancování, popř. financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu 
Jihočeského kraje. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého 
projektu se nejedná o veřejnou podporu. 

 

SŠ a ZŠ, Vimperk: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JK činí 3 500 000 Kč, z toho 
kofinancování činí 2 500 000 Kč a financování nezpůsobilých výdajů činí 1 000 000 Kč. 

SOŠ SE, Velešín: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JK činí 2 750 000 Kč, z toho kofinancování 
činí 2 750 000 Kč. 
 
SOU Dačice: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JK činí 7 500 000 Kč, z toho kofinancování činí 
7 500 000 Kč. 

 

U s n e s e n í  č. 33/2022/VVVZ-16 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. realizaci projektu „Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael“ (žadatel: Střední škola 
a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní 
prostředí 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 6 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve 
výši 5 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. Rafael“ Jihočeským 
krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 500 000 Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy tohoto návrhu, 
3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace gastro zařízení ve školní restauraci Sv. 
Rafael“ Jihočeským krajem v celkové výši 1 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
tohoto návrhu. 
Hlasování: 10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
U s n e s e n í  č. 34/2022/VVVZ-16 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. realizaci projektu „Modernizace školní kuchyně SOŠ SE Velešín“ (žadatel: Střední odborná škola 
strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527) a podání žádosti o podporu do Operačního programu 
Životní prostředí 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 5 500 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými 
výdaji ve výši 5 500 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Modernizace školní kuchyně SOŠ SE Velešín“ Jihočeským krajem ve výši 
50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 750 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy tohoto návrhu. 
Hlasování: 10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
U s n e s e n í  č. 35/2022/VVVZ-16 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit 
1. realizaci projektu „Modernizace školní jídelny SOU Dačice“ (žadatel: Střední odborné učiliště 
zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86) a podání žádosti o podporu do Operačního programu 
Životní prostředí 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 15 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými 
výdaji ve výši 15 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Modernizace školní jídelny SOU Dačice“ Jihočeským krajem ve výši 50 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 7 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
tohoto návrhu. 
Hlasování: 10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
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Bod 2 - Změny v rejstříku škol a školských zařízení 

H. Šímová a D. Holečková: Soulad s dlouhodobým záměrem ČR a kraje MŠMT nadále posuzuje, proto 

OŠMT KÚ při řešení změn v rejstříku škol a školských zařízení musí respektovat dokumenty schválené 

Jihočeským krajem (JčK) a vládou ČR, MŠMT: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy JčK (2020–2024) /DZ JčK/, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 

(2019–2023) /DZ ČR. 

 

U s n e s e n í  č. 36/2022/VVVZ-16 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádosti právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení o změny v rejstříku škol 

a školských zařízení k 1. 9. 2023 a stanoviska OŠMT k jednotlivým žádostem, 
2. úpravu žádosti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Písek, Komenského 86, o změnu 

údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 1 v mimořádném termínu k 1. 9. 
2022 uvedenou v bodě III. 1.b.1., 

3. žádosti právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení o změnu údajů vedených  
v rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 1 v mimořádném termínu k 1. 9. 2022 uvedené 
v bodech III. 1.b.2.-4.; 

II. ruší 
usnesení VVVZ ze dne 10.10.2022 č. 24/2022/VVVZ-15 v bodě 6 týkající se žádosti Střední odborné 
školy a Středního odborného učiliště Písek s tím, že bude nahrazeno usnesením VVVZ ze dne 
2.11.2022; 

III. doporučuje radě kraje 
1. schválit 
a. předložené změny údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2023 u právnických 

osob zřizovaných Jihočeským krajem v rozsahu, který je specifikován v příloze č. 2 a s vyjádřením  
a stanoviskem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost: 
1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, 

Skuherského 3, IČO: 00582158: 
o zvýšení kapacity oboru 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, denní forma vzdělávání, ze 

120 na 150 žáků, 
Hlasování:10/0/0 
 

o zvýšení kapacity oboru 23-45-M/01 Dopravní prostředky, denní forma vzdělávání, ze 110 na 120 
žáků, 

Hlasování: 9/0/1 
 

o snížení kapacity oboru 39-41-L/01 Autotronik, denní forma vzdělávání, ze 180 na 160 žáků, 
Hlasování: 10/0/0 
 

o snížení kapacity nástavbového oboru 64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání, ze 128 na 
98 žáků; 

Hlasování: 10/0/0 
 

2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865, IČO: 00073130: 
o zápis nástavbového oboru 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, denní 

forma vzdělávání, kapacita 30 žáků, 
o zápis nového oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, denní forma vzdělávání, 

kapacita 45 žáků, 
Hlasování: 10/0/0 
 

o snížení kapacity nástavbového oboru 64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání, ze 66 na 30 
žáků;    

Hlasování: 10/0/0 
 

3. Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709, IČO: 00582298 
o zápis nového oboru poskytující střední vzdělání s výučním listem 36-64-H/01 Tesař, denní forma 

vzdělávání, kapacita 45 žáků; 
Hlasování: 10/0/0 
 

4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777, IČO: 14450402 
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o zápis nového oboru 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, denní forma vzdělávání, kapacita 36 žáků; 
Hlasování: 10/0/0 
 

5. Základní umělecká škola Soběslav, Školní náměstí 56, IČO: 70842531: 
o zvýšení kapacity školy z 250 na 280 žáků, 
o zvýšení kapacity hudebního oboru ze 190 na 210 žáků, 
o zvýšení kapacity výtvarného oboru ze 60 na 70 žáků; 

Hlasování: 10/0/0 
 
b. předložené změny údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností v nejbližším 

možném termínu dle zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení u právnických osob 
zřizovaných Jihočeským krajem v rozsahu, který je specifikován v příloze č. 2 a) s vyjádřením 
a stanoviskem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost: 
1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek, Komenského 86, IČO: 00511382: 

o zvýšení kapacity Školní jídelny, Komenského 86/14, Budějovické Předměstí, Písek, ze 1 500 na 
1 800 vyvařovaných porcí, 

o zvýšení kapacity Školní jídelny-výdejny Na Spravedlnosti 741/22, Budějovické Předměstí, Písek, 
ze 200 na 300 vydávaných porcí; 

Hlasování: 10/0/0 
 

2. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, 
Skuherského 3, IČO: 00582158: 
o zvýšení kapacity oboru 39-41-L/01 Autotronik, denní forma vzdělávání, ze 140 na 180 žáků, na 

školní rok 2022/2023; 
Hlasování: 10/0/0 
 

3. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 
200, IČO: 60869089: 
o zvýšení kapacity školy z 240 na 272 žáků, 
o zvýšení kapacity oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, z 240 na 272 

žáků; 
Hlasování: 0/3/7 
 

     Protinávrh OŠMT KÚ: 
o zvýšení kapacity školy z 240 na 248 žáků 

o zvýšení kapacity oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní studium, z 240 na 248 žáků 

Hlasování: 9/0/1 

 
4. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3, IČO: 

00 582 239: 
o zvýšení kapacity oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní forma vzdělávání, ze 122 na 128 

žáků, 
o snížení kapacity oboru 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, denní forma vzdělávání, z 92 na 

86 žáků; 
Hlasování: 10/0/0 
 
2. vydat stanovisko 
ke změnám v rejstříku škol a školských zařízení u právnických osob vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení, jejichž zřizovatelem není Jihočeský kraj v rozsahu, který je specifikován v příloze 
materiálu č. 2 b: 
1. Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice, IČO: 

60646764: 
o zvýšení kapacity oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání, z 80 na 100 

žáků, 
o snížení kapacity oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, ze 164 na 144 

žáků; 
Hlasování: 10/0/0 
 
2. Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice, IČO: 

60646764: 
o zápis oboru 65-41-L/01 Gastronomie, denní forma vzdělávání, s celkovou kapacitou oboru 92 

žáků, 
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o snížení kapacity nástavbového oboru 64-41-L/51 Podnikání, denní forma vzdělávání, ze 120 na 
64 žáků, 

o snížení kapacity oboru 65-51-H/01 Kuchař – Číšník, denní forma vzdělávání, ze 180 na 144 žáků; 
Hlasování: 9/0/1 
 
3. Townshend International School, o.p.s., Hluboká nad Vltavou, Hradčany 1070 

o zápis nové střední školy – gymnázia, 
o zápis oboru 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, šestileté, s celkovou kapacitou 216 žáků; 

Hlasování: 0/8/2 
 
4. EDUCAnet, střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o., Lannova 1595/29a, IČO: 

25158392: 
o zápis nového oboru 82-41-M/17 Multimediální tvorba, denní forma vzdělávání, s celkovou 

kapacitou 87 žáků, 
o snížení kapacity oboru 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, ze 174 na 87 

žáků. 
Hlasování: 9/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 6 - Různé 

Š. Heller – oznámil z kapacitních důvodů svou rezignaci na pozici člena VVVZ a poděkoval za spolupráci 
L. Korytářová – zmínila nespokojenost některých studentů uměleckých oborů, kterým nevyhovuje systém 
studentských prací/výrobků; je důležité, aby se studenti sami naučili nakládat se svými výrobky, prodávat 
je atd. 
D. Škodová Parmová – navrhla, aby OŠMT oslovil ředitele škol s anketou na toto téma a výsledky 
předložil na příštím zasedání výboru 
H. Šímová – systém dle jejích zkušeností funguje dobře, je zakomponován i ve školských předpisech, 
žáci mohou své výrobky odkoupit, prodávat, prezentovat v soutěžích atd., požadované podklady OŠMT 
předloží. 
J. Krejsová i Š. Heller potvrdili, že systém funguje dobře. 
P. Stehlík – požádal o prověření, zda jsou učni za odborný výcvik na všech SOŠ a SOU zřizovaných 
Jihočeským krajem finančně ohodnoceni, resp. zda je stanovena minimální výše odměny. 
H. Šímová – finanční ohodnocení za odborný výcvik je legislativně ukotveno. Může se vyplácet měsíčně 
či na konci roku. Záležitost prověříme. Dále H. Šímová sdělila, že se budou měnit normativy na 
stravování pro žáky ve školních jídelnách v rámci vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování. Pozvala 
také členy VVVZ na výstavu Vzdělání a řemeslo (3. - 5. 11. na Výstavišti v Č. Budějovicích), kde se 
budou prezentovat krajské střední školy. V rámci schvalování úprav rozpočtu OŠMT, které budou muset 
být předloženy na ZK 15.12., a možné časové tísně s tím spojené požádala H. Šímová o možnost 
hlasování členů VVVZ per rollam k danému materiálu.  
D. Škodová Parmová souhlasila s per rollam hlasováním. 
J. Klimeš – sdělil, že by bylo vhodné, aby pan hejtman JK jako předseda Asociace krajů ČR pokud 
možno výrazně podporoval záměry Svazu měst a obcí v souvislosti s drahými energiemi, jinak budou mít 
školy velké problémy s financováním zvýšených nákladů na teplo a elektřinu.  
D. Škodová Parmová – díky aktivitě pana hejtmana jakožto předsedy Asociace krajů došlo k výraznému 
zrychlení jednání o zastropování cen energií; přiměli jsme i některé subjekty, aby více šetřili a aby více 
využívali dotační tituly MŽP. Chceme, aby měli ředitelé škol jistotu, že ufinancují zvýšené náklady na 
teplo, el. energii a další výdaje způsobené vysokou inflací.  
 
Paní předsedkyně poděkovala přítomným za aktivní účast. Pozvánka na příští jednání (v lednu 2023) 
bude včas rozeslána. 
 
Jednání bylo ukončeno v 11:20 hod. 
 
 
Zapsala: Petra Schinková 

Ověřila: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 


