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Doporučení  
(číslo odstavce) 

 

7. ministr práce a sociálních věcí, zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

9. ministr spravedlnosti, 1. místopředseda vlády a ministr 
zahraničních věcí 

11. všichni členové vlády 
13. ministr práce a sociálních věcí  
15. ministr práce a sociálních věcí 
17. ministr práce a sociálních věcí, zmocněnkyně vlády pro lidská 

práva 
19. všichni členové vlády  
21. ministr práce a sociálních věcí 
23. ministr práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy, zmocněnkyně vlády pro lidská práva 
25. ministr práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy, ministr zdravotnictví, ministr spravedlnosti, 
ministr vnitra 

27. ministr práce a sociálních věcí, ministr spravedlnosti, ministr 
vnitra, ministr zdravotnictví, ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy 

29. 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí 
31. ministr vnitra, ministr práce a sociálních věcí, ministr pro 

místní rozvoj, ministr školství, mládeže a tělovýchovy    
33. ministr spravedlnosti, ministr práce a sociálních věcí 
36. ministr spravedlnosti, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 

ministr vnitra, ministr práce a sociálních věcí  
38. ministr vnitra, ministr spravedlnosti, ministr práce a sociálních 

věcí 
40. ministr spravedlnosti, ministr práce a sociálních věcí, 

zmocněnkyně vlády pro lidská práva 
42. ministr spravedlnosti, ministr práce a sociálních věcí, ministr 

vnitra, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr 
zdravotnictví, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních 
věcí  
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44. ministr práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy, ministr zdravotnictví  

46. ministr práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví, ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy  

48. ministr práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví 
50. ministr zdravotnictví, ministr práce a sociálních věcí, ministr 

vnitra, ministr spravedlnosti 
52. ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr práce a 

sociálních věcí, ministr zdravotnictví 
54. ministr zdravotnictví, ministr vnitra 

56. ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu 
58. ministr zdravotnictví, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 

ministr průmyslu a obchodu, ministr práce a sociálních věcí, 
ministr vnitra    

60. ministr práce a sociálních věcí, ministr pro místní rozvoj 

62. ministr práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy 

64. ministr vnitra 
66. ministr vnitra, ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
68. ministr vnitra, ministr práce a sociálních věcí, ministr 

spravedlnosti, ministr zdravotnictví 

70. ministr spravedlnosti, ministr vnitra    
71. ministr práce a sociálních věcí, ministr vnitra,1. místopředseda 

vlády a ministr zahraničních věcí   
 
 


