
1 

 

V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o předávání statistických údajů vysokými školami 

Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy dne 6. června 2016, s termínem dodání stanovisek do 24. června 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 

  
Použité zkratky: 
1. ÚV - Úřad vlády ČR 
2. ÚV ČR – KML – Ministr a předseda Legislativní rady vlády  
3. ÚV ČR – KOM - Úřad vlády ČR – odbor kompatibility 
4. ÚV ČR – VÚV – Úřad vlády ČR – vedoucí Úřadu vlády ČR 
5. ÚV ČR – RVV - Úřad vlády ČR – Rada pro vědu a výzkum 
6. MF - Ministerstvo financí  
7. MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
8. MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 
9. MZD - Ministerstvo zdravotnictví 
10. MZE  - Ministerstvo zemědělství  
11. MZV – Ministerstvo zahraničních věcí 
12. MK – Ministerstvo kultury 
13. MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
14. MSP – Ministerstvo spravedlnosti 
15. MV – Ministerstvo vnitra 
16. MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
17. MD – Ministerstvo dopravy 
18. MO - Ministerstvo obrany 

19. UOOU - Úřad pro ochranu osobních údajů 
20. ČSÚ - Český statistický úřad 
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Připomínky s vypořádáním členěné podle tematických okruhů 

 

Ustanovení 
návrhu 

Resort 
(připomín- 

kové 
místo) 

Připomínky 

Charakter 
připomínky 

Vypořádání 

Obecná 
připomínka 

UOOU K odůvodnění 
  V části I. písm. f) Zhodnocení dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů k 
vyhlášce o předávání statistických údajů vysokými školami se 
stávající text zrušuje a nahrazuje textem novým, 
vypracovaným na základě níže uvedeného odůvodnění.  
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (DPIA) je založeno na 
nesprávné identifikaci prováděného zpracování - obsah 
neodpovídá navrženému znění  §§ 2 a 3 návrhu vyhlášky. 
Kromě logických důsledků z toho vyplývajících obsahuje 
zhodnocení i mylnou tezi, že nové zpracování osobních 
údajů může být interpretováno jako minimalizující dopad 
na soukromí fyzických osob, o nichž zpracovávané údaje 
vypovídají; tak tomu obecně může být pouze, pokud 
zpracovávané psaní údaje nemají vztah k soukromí subjektů 
údajů. Při hodnocení dopadů je třeba přihlédnout 
k vazbám na další zpracování, zejména podílí-li se na nich 
správce nově zakládaného zpracování, nebo má k údajům 
z nich přístup.  

Zásadní. 
 

Požadavek 
na 

informování 
o vypořádání 
připomínky. 

Akceptováno. 
Původní text byl nahrazen textem:  
„Požadované informace o zaměstnancích vysokých škol a jejich odměňování budou 
i nadále předávány ve formě agregovaných údajů. V případě osobních údajů 
studentů, uchazečů o přijetí ke studiu, účastníků a absolventů celoživotního 
vzdělávání se vyhláškou upravují technické podmínky předávání údajů stanovených 
zákonem, které se po primárním zpracování pro další analýzy jednosměrně 
anonymizují, nevznikají tudíž žádná nová rizika pro dopad do soukromí subjektů, 
kterých se údaje týkají. Ochrana primárně zpracovávaných údajů je zabezpečena 
chráněným režimem jejich zpracování a omezeným přístupem k nim. 
Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.“.  

 ÚV ČR – 
KOM 

Po stránce formální: 
Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 
k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 

Konstatace 
nesplnění 

náležitostí. 
(Nejde o 

připomínku.) 
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republiky v Evropské unii, v platném znění.  
 

Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Na předložený návrh se vztahují požadavky vyplývající z: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze 
dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik 
o vzdělávání a celoživotním učení 

 nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, 
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik  
a o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky 
o systémech vzdělávání a odborné přípravy 
 
Připomínky a návrhy změn: 
 
Obecně k adaptaci návrhu na sekundární předpisy práva EU 
 

Jsme názoru, že přeložený návrh vyhlášky zajišťuje řádnou 
implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
452/2008 a nařízení Komise (EU) č. 912/2013.  V daném 
případě je nutno alespoň v minimálním rozsahu zpracovat 
výkaznictví k návrhu, tj. podtrhnout implementační 
ustanovení, opatřit je celexovým číslem, zanést do 
rozdílové tabulky, zohlednit formulaci úvodního 
ustanovení dle čl. 48 Legislativních pravidel vlády 
a aktualizovat srovnávací tabulky. 
 Navrhujeme tedy, aby předkladatel podrobněji vyhodnotil 
implementační charakter návrhu v odůvodnění vyhlášky 
a v návaznosti na to doplnil výše popsané výkaznictví.  
Závěr: 
Po zohlednění připomínky budeme moci návrh vyhlášky 
hodnotit jako plně slučitelný s právem EU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Vyhláška má zajistit sběr údajů primárně pro vnitrostátní statistické potřeby České 
republiky, resp.  týká se sběru údajů v širším rozsahu a ve vyšší periodicitě, o širším 
okruhu osob, než třeba jen o vzorku osob nebo o osobách určitého věku, než jak by 
bylo potřebné pouze za účelem provádění cit. dvou nařízení EU. 
 
  V paragrafovém znění vyhlášky byl nicméně upraven text úvodní části ustanovení 
§ 1  - slova „Tato vyhláška upravuje“ byla nahrazena slovy „ Tato vyhláška upravuje 
v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) ….“.  
 

A v nové poznámce pod čarou č. 1 budou uvedena obě nařízení – tj. v poznámce 
bude užito textu:  

  

 „1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 
o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení. 
Nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, kterým se provádí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik 
a o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné 
přípravy.”. 
 

Původní poznámky pod čarou č. 1 a 2 byly označeny jako poznámky pod čarou č. 2 
a 3 a přečíslovány byly i odkazy na tyto poznámky v textu vyhlášky v § 3 odst. 1. 
  

Příslušná implementační ustanovení (zajišťující adaptaci právního řádu ČR na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 a nařízení Komise (EU) 
č. 912/2013) pak byla v textu vyhlášky podtržena a opatřena celexovým číslem. 
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Do materiálu určeného pro jednání komisí LRV byla začleněna nová samostatná část 
– text rozdílové tabulky. 
 
V Odůvodnění byl v Obecné části v písm. c) rozšířen text týkající se zhodnocení 
souladu s předpisy EU. 
 
Pokud jde o srovnávací tabulky k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 452/2008 (jehož gestorem je ČSÚ) a k nařízení Komise (EU) č. 912/2013 (jehož 
gestorem je MŠMT), které nebyly dosud do databáze ISAP vloženy (z důvodu podle čl. 6a 
odst. 2 „Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii“, schválených usnesením vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304 a změněných usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344), jejich 
případné vypracování bude zváženo a zajištěno (s přihlédnutím k čl. 6a odst. 4 a 5 
uvedených „Metodických pokynů …“) poté, co předmětná vyhláška nabude platnosti. 
(Přičemž pokud jde o nařízení v gesci ČSÚ, dá MŠMT k případnému vypracování 
srovnávací tabulky tomuto úřadu podnět a případně zpracuje a poskytne tomuto úřadu 
relevantní část tabulky.) 

Leg. 
technické 

připomínky 
K § 2 odst. 4, 

§ 3 odst. 4, § 4 
odst. 5 a § 5 

odst. 3 

MV Slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 
doporučujeme nahradit slovy „na internetových stránkách 
ministerstva“. Uvedené navrhuje z důvodu přesnějšího 
vymezení místa uveřejnění, neboť „způsobem umožňujícím 
dálkový přístup“ znamená kdekoli na internetu.  

Doporučující
. 

Akceptováno jinak, text upraven. 
 

(S ohledem na připomínku MF bude v  
§ 2 odst. 4, § 3 odst. 4, § 4 odst. 5 a § 5 odst. 3 užito slov „zveřejňuje ministerstvo na 
svých internetových stránkách“. 
 

K § 2 MF V § 2 odstavci 1 písm. b) a c) nahradit dvojtečku čárkou 
a doplnit text „kterými jsou“. Obdobnou úpravu provést 
i v § 3 odst. 1 písm. b) a d). 
 
V § 2 odstavci 1 písm. c) bodě 1. vložit čárku před slova 
„v níž“. 
 
V § 2 odstavci 4 nahradit trpný rod rodem činným (tj. 
spojení „jsou zveřejňovány ministerstvem“ nahradit spojením 
„zveřejňuje ministerstvo“). Obdobně pak upravit i § 3 až 5 
a § 7. 

Doporučující
. 
 
 

Doporučující
. 
 

Doporučující
. 

Akceptováno, text upraven.  
V ustanoveních § 2 odst. 1 písm. b) a c) a § 3 odst. 1 písm. b) a d) bude v úvodní části 
daných ustanovení vždy užito slov „… údaje…, kterými jsou“. 
 
Akceptováno, písařská chyba opravena. 
 
 
Akceptováno, texty upraveny. 
 

(Přičemž s  přihlédnutím k připomínce MV bude v § 2 odst. 4, § 3 odst. 4, § 4 odst. 5 
a § 5 odst. 3 užito slov „zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách“. 
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K § 2 odst. 1 
písm. b) 
bodu 3 

MSP Podle shora uvedeného ustanovení má vysoká škola 
o každém uchazeči o přijetí ke studiu předat Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), krom 
jiného, taktéž informaci o obci, v níž má uchazeč trvalý 
pobyt, a to „včetně jejího poštovního směrovacího čísla“. 
Upozorňujeme, že podle § 34 odst. 9 zákona č. 29/2000 Sb., 
o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, se 
poštovním směrovacím číslem rozumí „číselná označení 
provozoven, míst anebo adresátů”, a nikoliv číselná 
označení obcí, jak naznačuje navržené ustanovení.  
 

Platí tudíž, že v jednotlivých obcích může být užíváno vícero 
poštovních směrovacích čísel.  
 

S ohledem na shora uvedené doporučujeme slova „včetně 
jejího poštovního směrovacího čísla,“ z návrhu ustanovení 
bez náhrady vypustit.  

Doporučující
. 

Akceptováno jinak, text upraven. 
V § 2 odst. 1 písm. b) bodu 3 budou slova „obec, v níž má trvalý pobyt na území 
České republiky, včetně jejího poštovního směrovacího čísla,“ nahrazena slovy „ 
obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, s poštovním směrovacím 
číslem vztahujícím se k místu trvalého pobytu“. 

K § 3 
a 

k poznámkám 
pod čarou 

č. 1 a 2 

MF V § 3 odstavci 1 označit odkaz na poznámky pod čarou č. 1 
a 2 poloviční kulatou závorkou a stejně tak i samotné 
poznámky pod čarou č. 1 a 2.  
 
U poznámky pod čarou č. 2 pak není nutné uvádět slova „ve 
znění pozdějších předpisů“. 

Doporučující
. 
 
 

Doporučující
. 

Akceptováno.  
 
 
Neakceptováno.  
Dané ustanovení bylo do zákona o vysokých školách doplněno zákonem č. 110/2009 
Sb. a následně bylo změněno zákonem č. 136/2016 Sb. 

K § 3 odst. 1 
písm. d) 
bodu 3 

MŽP Navrhujeme číslo Sdělení Českého statistického úřadu o 
zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) 
uvést v poznámce pod čarou.  

Doporučující
. 

Akceptováno.  
 

V § 3 odst. 1 písm. d) bodu 3 byla slova  
„3. kód vyjadřující obsah studia podle Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 
2013), zavedené Sdělením Českého statistického úřadu č. 348/2015 Sb.,“ nahrazena 
slovy „3. kód vyjadřující obsah studia podle aktuální statistické klasifikace oborů 
vzdělání, jejíž vydání bylo oznámeno podle zákona o státní statistické službě Českým 
statistickým úřadem4),“ 
 
V nově doplněné poznámce pod čarou č. 4) bude uvedeno:  
 

„4) § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.  
Sdělení Českého statistického úřadu č. 348/2015 Sb., o zavedení Klasifikace oborů     
vzdělání  (CZ-ISCED-F 2013).“. 
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K § 4 odst. 1 MV Vzhledem ke znění nadpisu § 4 „Předávání statistických 
údajů z matrik studentů“ a především vzhledem k dikci § 87 
odst. 1 písm. i) věty za středníkem zákona o vysokých 
školách doporučujeme v navrhovaném ustanovení nahradit 
slovo „převádí“ slovem „předává“. 

Doporučující
. 

Akceptováno, text upraven. 
(V § 4 odst. 1 bylo slovo „převádí“ nahrazeno slovem „předává“.) 

K § 4 odst. 2 
a 3 

MSP Podle § 4 odst. 2 se údaje z matriky studentů předávají 
MŠMT podle stavu k 31. březnu, 30. červnu, 31. říjnu 
a 31. prosinci, „a to do desátého dne následujícího 
kalendářního měsíce“.  
 

Podle § 4 odst. 3 však platí, že vysoká škola vždy podle stavu 
k 23. dni v měsíci provede aktualizaci převedených údajů 
„a současně předá nové údaje, které nebyly předány 
v žádném z předchozích sběrů, a to do konce příslušného 
kalendářního měsíce“.  
 

Upozorňujeme, že vzhledem ke shora uvedeným 
ustanovením budou vysoké školy povinny MŠMT předávat 
požadované údaje dvakrát, poprvé v rámci každoměsíční 
aktualizace podle odst. 3, a podruhé v rámci čtvrtletního 
předávání údajů podle odst. 2.  
 

Konstatujeme, že taková úprava může působit zbytečnou 
administrativní zátěž.  
 

Doporučujeme proto upravit shora uvedená ustanovení tak, 
aby vysoké školy měly povinnost předat MŠMT v případě 
změny požadované údaje pouze jedenkrát.  

Doporučující
. 

Vysvětleno. 
Text uvedený v  § 4 odst. 4 vylučuje dvojí předávání údajů v uvedených měsících. 
V cit. ustanovení je stanoveno, že  
„(4) Sběry údajů podle odstavce 3 nebudou probíhat v kalendářních měsících, kdy 
probíhají sběry údajů podle odstavce 2.“. 

K § 4 odst. 4 MŽP Slovo “kalendářích” nahradit slovem “kalendářních”.  Doporučující
. 

Vysvětleno.  
Písařská chyba byla odstraněna. 

K § 4 odst. 5 MSP Z návrhu není patrné, které z dat uvedených v § 4 odst. 2 je 
rozhodné pro určení data, do něhož mají být zveřejněny 
popisy struktur a číselníky, tj. zda mají být tyto zveřejněny do 
tří měsíců přede dnem ukončení sledovaného čtvrtletí, či zda 
do desátého kalendářního dne měsíce následujícího po 
sledovaném čtvrtletí. Doporučujeme rozhodné datum 
upřesnit.  

Doporučující
. 

Akceptováno jinak. 
Za účelem zajistit možnost jednoznačného odkazu v 4 odst. 5 bylo původní 
ustanovení § 4 odst. 2 („(2)  Údaje se předávají podle stavu k 31. březnu, 30. červnu, 
31. říjnu a 31. prosinci, a to do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, v souladu 
s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů 
zveřejněnými ministerstvem.“] formálně rozděleno do dvou vět, resp. nahrazeno textem:   
„(2) Údaje se předávají podle stavu k 31. březnu, 30. červnu, 31. říjnu a 31. 
prosinci. Údaje se předávají do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, 
v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání 
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individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.”.  
 
V § 4 odst. 5 pak může být bez významových pochybností stanoveno, že   
„(5) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje ministerstvo na svých internetových 
stránkách nejpozději 3 měsíce před odpovídajícím datem uvedeným v odstavci 2 větě 
první.“. 
 

K § 6 MF Ustanovení § 6 odstavce 1 přesahuje rozsah zmocnění, tak 
jak je vyjádřen v § 87 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona 
č. 137/2016 Sb. Navíc toto ustanovení vybočuje z předmětu 
úpravy, tak jak je stanoven v § 1 návrhu. 

Navrhuje se po vypuštění odstavce 1 text odstavce 2 
přesunout do § 5.  

Zásadní. Akceptováno jinak. 
Text prvního odstavce vypuštěn a text druhého odstavce ponechán v § 6, za 
současného zrušení číselného označení odstavce. Přičemž nadpis § 6 „Společná 
ustanovení“ byl nahrazen nadpisem „Společné ustanovení“. 

 MSP Konstatujeme, že žádné z uvedených ustanovení nelze 
z materiálního hlediska považovat za přechodné, jelikož ani 
jedno neupravuje intertemporální účinnost právních norem 
účinných přede dnem nabytí účinnosti návrhu vyhlášky. 
Doporučujeme proto: 

(i) Stanovit dělenou účinnost právního předpisu tak, aby 
návrh vyhlášky nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017, a to 
s výjimkou ustanovení § 2 odst. 4, § 3 odst. 4 a § 4 odst. 
5, jež by měla nabýt účinnosti dnem 1. září 2016. 

(ii) Ustanovení zbylého § 7 v nadpise paragrafu označit 
jako „Závěrečná ustanovení“.  

Doporučující
. 

Akceptováno. 
Tex byl upraven. V § 7 a 8 bude uvedeno: 

„§ 7 
Závěrečná ustanovení 

 

Popisy struktur a číselníky určené pro první předání příslušné kategorie údajů podle 
této vyhlášky budou zveřejněny, půjde-li o předávání údajů uvedených   
 

   a) v § 2 nebo 4, nejpozději do 31. prosince 2016,  
 

    b) v § 3, nejpozději do 30. září 2016. 
 

§ 8 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení § 1, § 2 
odst. 1 až 3, § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 1 až 4, § 5 odst. 1 a 2 a § 6, která nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2017.“.  
 

K § 6 odst. 1 MV Podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 
Sb., stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
„termíny, strukturu a formu předávání údajů podle písmene i) 
vysokými školami ministerstvu,“. Navrhované ustanovení § 6 

Doporučující
. 

Akceptováno. 
Text prvního odstavce byl vypuštěn. 
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odst. 1 upravuje přístup určených subjektů 
k individuálním údajům předaným do databáze spravované 
ministerstvem. Domníváme se, že takováto úprava přesahuje 
zmocnění stanovené zákonem o vysokých školách.  

 ČSÚ Český statistický úřad požaduje v § 6 odst. 1 Společná 
ustanovení předloženého návrhu vložit na konec věty slova: 
 

„a zaměstnanci České republiky zařazení do Českého 
statistického úřadu určení předsedkyní Českého 
statistického úřadux). 
 
 

    x)§ 5 odst. 1 písm. f) z. č. 234/2014, o státní službě, 
      z. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů“ 
 
Nově upravený text ustanovení § 6 odst. 1 zní takto: 
 

„(1) K individuálním údajům předaným do databáze 
spravované ministerstvem mají přístup státní nebo jiní 
zaměstnanci České republiky zařazení do ministerstva, 
určení ministrem školství, mládeže a tělovýchovy nebo 
vnitřním předpisem ministerstva a zaměstnanci České 
republiky zařazení do Českého statistického úřadu určení 
předsedkyní Českého statistického úřadux). 
x)§ 5 odst. 1 písm. f) z. č. 234/2014, o státní službě, 
z. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů“ 
 

Odůvodnění: 
 

Usnesením vlády ČR ze dne 18. prosince 2013 č. 980 
k návrhu dalšího postupu zefektivnění výkonu státní 
statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí 
bylo uloženo ministru školství, mládeže a tělovýchovy 
realizovat kroky pro integraci resortních statistických 
zjišťování do působnosti resortů. Data získaná z těchto 
zjišťování bude MŠMT využívat pro statistické účely. 
V souladu s § 9 odst. 1 zákona o státní statistické službě ČSÚ 
požaduje úpravu znění § 6 odst. 1 návrhu vyhlášky z důvodu 
zajištění svého nezpochybnitelného práva využívat údaje, 

Zásadní. Neakceptováno. 
Ustanovení bylo na základě připomínky MV vypuštěno. 
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V Praze 22. července 2016 

Vypracovala: JUDr. Věra Koťátková  

 

které ministerstva získávají nebo shromažďují na základě 
zvláštní právních předpisů. ČSÚ proto navrhuje, aby nová 
právní úprava výslovně podpořila právo přístupu 
zaměstnanců ČSÚ k individuálním datům v novém 
administrativním zdroji dat - databázi spravované MŠMT. 

 MPSV Bez připomínek   
 MMR Bez připomínek   
 MZE Bez připomínek   
 MZV Bez připomínek   
 MPO Bez připomínek   
 MD Bez připomínek   
 MZD Bez připomínek   
 ÚV ČR - 

RVV 
Bez připomínek   

 MK Bez připomínek   
 MO Bez připomínek   
 ÚV ČR-

VÚV 
Bez připomínek   
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