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EDITORIAL
Slovo náměstkyně ministryně
Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám nabídla lednové číslo newsletteru MŠMT o evropských záležitostech.
V aktuálním vydání jako obvykle najdete řadu novinek z oblasti vzdělávání a odborné
přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a profesních kvalifikací.
V hlavních tématech informujeme o jednání Evropské rady a o možnostech k získání více
informací o projektech strategických partnerství v rámci programu Erasmus+. V každé
z tématických oblastí představujeme priority nizozemského předsednictví v Radě EU, které
bylo zahájeno 1. ledna tohoto roku. Z oblasti vzdělávání a odborné přípravy dále přinášíme
zprávu o výsledcích poslední výzvy programu Spolupráce škol a stipendia popdorovaného
z Norských fondů a fondů EHP, a informujeme o semináři platformy EPALE. V oblasti
výzkumu a vývoje se mimo jiné věnujeme výsledkům jednání prosincové Rady pro
konkurenceschopnost, ocenění propagace a popularizace české vědy a šíření dobrého jména České republiky
v evropském kontextu a dalším novinkám z mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a inovací. V oblasti profesních
kvalifikací se věnujeme novele zákona o uznávání odborné kvalifikace.
Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílejí, zejména těm
kolegyním a kolegům, kteří touto formou sdílejí cenné postřehy z jednotlivých oblastí.
Dovolte, abych Vám na závěr prvního vydání v tomto roce popřála úspěšný rok 2016!
Dana Prudíková
náměstkyně ministryně pro legislativu a strategii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Evropská rada
Ve dnech 17. a 18. prosince 2015 proběhla v Bruselu Evropská rada. Tématy jednání
byly zejména migrace, boj proti terorismu, hospodářská a měnová unie,
energetická unie a také plány Spojeného království na uspořádání referenda.
Za účelem řešení nebývalého přílivu uprchlíků v roce 2015 Evropská unie vytyčila
komplexní strategii a plně se angažuje při řešení nejnaléhavějších otázek.

Xavier Bettel, premiér Lucemburska,
Donald Tusk, prezident Evropské
Rady a Jean-Claude Juncker,
prezident Evropské komise

Evropská rada v návaznosti na sdělení Komise nazvané „Modernizace jednotného
trhu – větší příležitosti pro občany a podniky“ vyzvala k dokončení evropského
jednotného trhu ve všech jeho rozměrech a k rychlejšímu provádění jednotného
digitálního trhu a unie kapitálových trhů.

Zasedání bylo rovněž příležitostí pro lucemburského premiéra Xaviera Bettela
k předání předsednictví nizozemskému premiérovi Markovi Ruttemu. Nizozemsko
bude předsedat Radě během příštích šesti měsíců, počínaje lednem 2016.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Podrobné informace k jednotlivým tématům jsou k dispozici na webové stránce Evropské rady
Zdroj obrázku: European Council/Newsroom/European Council - December 2015 (Day 2)

Informační semináře k předkládání žádostí v programu Erasmus+
Strategická partnerství
V lednu a únoru pořádá Dům zahraniční spolupráce semináře nebo
webináře pro budoucí žadatele o grant v rámci akce Strategická
partnerství (KA2) programu Erasmus+. Obsahem seminářů bude
představení programu Erasmus+, klíčové akce 2, elektronické žádosti
a předání informací o portálu účastníka, pravidlech pro předkládání
žádostí a finančních pravidlech.
Více informací, registrační formulář a předběžný program semináře nebo webináře naleznete na webových stránkách
programu Erasmus+ v České republice.
Termín pro předkládání žádostí ve všech sektorech mimo mládež je 31. března 2016 ve 12 hodin, pro sektor mládeže
2. února, 26. dubna a 4. října 2016 ve 12 hodin.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webináře pro oblast školního vzdělávání - strategická partnerství mezi školami
Seminář pro oblast odborného vzdělávání
Seminář pro oblast vysokoškolského vzdělávání
Webinář pro oblast vzdělávání dospělých
Seminář pro oblast mládeže
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V roce 2015 se IT výzvě postavilo téměř 16 000 Čechů
V rámci celoevropské kampaně eSkils for jobs nabídl Dům zahraniční
spolupráce zájemcům možnost ověřit si své počítačové dovednosti v testu
IT Fitness. Test probíhal pod záštitou MŠMT a byl primárně určen žákům
a učitelům základních a středních škol. Zapojit se však mohla i široká veřejnost.
Test byl zdarma k dispozici online.
Testovaných bylo na 16 000, z toho 7 600 si zvolilo jednodušší variantu pro
základní školy a 8 400 pak úroveň pro střední školy. Nadprůměrných výsledků
dosahovali účastníci v práci s internetem, naopak rezervy se objevily
v otázkách o bezpečnosti na internetu. Nejvyšší dosažená úspěšnost byla 96 %, nejkratší čas vyplnění testu 33 minut
a 25 sekund a nejvíce účastníků (273) měla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podrobné výsledky
testování budou zveřejněny na webu IT Fitness.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Webové stránky IT Fitness
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Priority nizozemského předsednictví v Radě EU v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy
V lednu 2016 započalo svou práci nové předsednické trio v Radě EU,
sestávající z Nizozemí, Slovenska a Malty, které připravilo společný
program na následujících osmnáct měsíců.
Z tohoto programu vycházelo při sestavování svých priorit i Nizozemí,
které usedlo na pomyslnou předsednickou židli 1. ledna 2016. Tato
první země nového tria se v oblasti vzdělávání zaměří na posílení nových dovedností v Evropě, na modernizaci
evropských systémů vysokoškolského vzdělávání a na podporu aktivního občanství a základních evropských hodnot.
Zejména poslední jmenovaná priorita je v evropské vzdělávací agendě vysoce aktuální, neboť je reakcí na zvýšení
projevů nesnášenlivosti v Evropě v posledním roce a na následné přijetí tzv. pařížské deklarace ministry školství
z jednotlivých členských zemí EU, kterou se přihlásili k podpoře hodnot solidarity, svobody, tolerance, demokracie,
spravedlnosti a rovnosti.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Oficiální webové stránky nizozemského předsednictví v Radě EU
Zdroj obrázku: The Netherlands EU Presidency 2016

Výsledky poslední výzvy v programu Spolupráce škol a stipendia
Poslední týdny roku 2015 byly ve znamení kompletace výsledků poslední
výzvy v rámci programu Spolupráce škola a stipendia, který je
podporován z Norských fondů a fondů EHP. Z celkem 113 předložených
žádostí bylo rozhodnuto o podpoře 95 žádostí, z nichž 20 tvoří projekty
institucionální spolupráce, 7 projekty mobilit, 36 individuální mobility
pracovníků škol a 32 individuální studentské mobility.
Ačkoliv bude drtivá většina rozpočtu s ohledem na nastavení programu
využita ze strany vysokých škol, jejich studentů a pracovníků, mezi
nejlépe hodnocené projekty patřily v rámci fondů EHP dva projekty
předložené základní a střední školou. Úspěšným žadatelem je tak
Základní škola Bratranců Veverkových z Pardubic, která by měla
s partnerem Haaleitisskoli z Islandu realizovat projekt se zaměřením na
propojení oblasti vzdělávání s tématem ekologické udržitelnosti. Druhým výše zmíněným žadatelem je Gymnázium
Teplice, které bude ve spolupráci s Numedal Videregående Skole z Norska usilovat o využití škály nástrojů informačních
a komunikačních technologií ve výuce, mj. ve snaze vypořádat se s otázkou, jak je dnes vnímáno vědecké poznání
v souvislosti s jeho revolučními výsledky.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o programu Spolupráce škol a stipendia na webových stránkách DZS
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Interaktivní seminář Invence v projektu
Dne 3. prosince 2015 se v hotelu DUO uskutečnil společný evaluační seminář
EPALE a programu Erasmus+ vzdělávání dospělých s názvem „Invence
v projektu“. Účastníci se na semináři seznámili s celoevropskou elektronickou
platformou EPALE, možnostmi Výzvy 2016 programu Erasmus+ vzdělávání
dospělých a také s aktivitami sítě Euroguidance, která podporuje kariérové
poradenství. V průběhu dne se konaly dva interaktivní workshopy, jejichž
tématem bylo řízení a hodnocení vlastních projektů. V odpolední části byly
oceněny nejzajímavější blogy zveřejněné na platformě EPALE a nejlepší
projekty partnerství Grundtvig, které získaly Pečeť kvality 2015.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o platformě EPALE na webových stránkách Evropské komise
Zdroj obrázku: DZS
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VÝZKUM A VÝVOJ
Priority nizozemského předsednictví v Radě EU v oblasti výzkumu
a vývoje
V oblasti výzkumu a inovací si nizozemské předsednictví v Radě EU
stanovilo tři priority, jimiž jsou investice do výzkumu a inovací,
zlepšení rámcových podmínek pro výzkum a vývoj a zintenzivnění
dopadu investic do výzkumu a inovací zlepšením oběhu a přístupu
ke znalostem.
První priorita, investice do výzkumu a inovací, jako základ pro hospodářský růst a zaměstnanost naváže na výsledky
ex-post evaluace 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj a aktualizaci Cestovní mapy Evropského
strategického fóra pro infrastruktury výzkumu (ESFRI Roadmap).
Priorita zlepšení rámcových podmínek pro výzkum a inovace je součástí horizontální priority nizozemského
předsednictví zabývající se zlepšením regulatorního prostředí. Třetí priorita, zvýšení dopadu výzkumu posílením
otevřeného oběhu znalostí vychází z konceptu Open Science, který je jednou z hlavních priorit komisaře pro výzkum
a inovace Carlose Moedase. Koncept odráží změnu způsobu nejen provádění výzkumu, ale i spolupráce mezi
výzkumníky, sdílení znalosti i organizace vědy. K tomuto tématu plánuje nizozemské předsednictví velkou konferenci
v Amsterdamu ve dnech 4. a 5. dubna 2016.
V rámci nizozemského předsednictví se v oblasti výzkumu uskuteční dvě setkání na ministerské úrovni – neformální
jednání Rady pro konkurenceschopnost v Amsterdamu 27. ledna 2016 za účasti Billa Gatese a řádné zasedání Rady pro
konkurenceschopnost v Bruselu 27. května 2016.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Oficiální webové stránky nizozemského předsednictví v Radě EU
Zdroj obrázku: The Netherlands EU Presidency 2016

Jednání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu
Dne 1. prosince 2015 se v Bruselu konalo řádné zasedání Rady pro
konkurenceschopnost – část věnovaná výzkumu a vývoji. Delegaci České
republiky vedl náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace
Arnošt Marks.
Během jednání byly přijaty troje závěry Rady, a to k integritě výzkumu,
genderové vyváženosti a k přezkumu poradní sktruktury Evropského
výzkumného prostoru (ERA). Hlavním bodem jednání ministrů pro výzkum
byla politická diskuse na téma Evropského fondu strategických investic (EFSI)
ke stimulaci evropského výzkumu a inovací. Evropská komise sdělila, že
Helene Hellmark Knutsson, švédská ministryně
vysokého školství a výzkumu a Arnošt Marks,
zahájila práci na portálu, který bude sloužit pro vkládání návrhů projektů
náměstek místopředsedy vlády pro vědu,
a bude obsahovat veškeré potřebné informace související s výzkumnými
výzkum a inovace
projekty navrženými k financování z EFSI. Portál by měl být funkční v první
polovině roku 2016, přičemž již od září roku 2015 je v provozu poradenské středisko k EFSI.
Dále Komise informovala o komplementárním důchodovém nástroji pro usnadnění mobility výzkumných pracovníků
– RESAVER, o iniciativě na pomoc běžencům s vysokoškolským vzděláním a zmíněna byla 4. foresightová zpráva Stálého
výboru pro zemědělský výzkum (SCAR) v oblasti bioekonomiky a první zpráva o Energetické unii.
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Cena Františka Běhounka
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ocenila významnou práci českých
vědců, vědkyň a studentů 1. prosince 2015, kdy jim předala ocenění v Senátu
Parlamentu České republiky.
Mezi dalšími byla předána také Cena Františka Běhounka, která je udělována
od roku 2012. Určena je vědci nebo vědkyni, kteří se svým objevem,
publikací nebo jiným obdobným způsobem významně zasadili o propagaci
a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky
v evropském kontextu. Nominace na Cenu posuzuje a doporučení ministryni
k udělení Ceny předkládá návrhová komise složená z čelních osobností
vědecké sféry, které předsedá profesor Ivan Wilhelm.

Ministryně Kateřina Valachová s profesorkou
Janou Hajšlovou

Laureátkou pro rok 2015 se stala profesorka Jana Hajšlová, přední světová
expertka v oboru analýzy potravin a přírodních produktů, věnuje se zkoumání zdravotní nezávadnosti a chemické
bezpečnosti potravin a analýzám biologicky aktivních přírodních látek. Ve světových impaktovaných časopisech
publikovala více než 262 odborných článků a monografií. Vede přednášky a odborné kurzy v Evropě, je konzultantkou
odborných společností a institucí ve Vídni, Ženevě, Yorku a Helsinkách. Od roku 2010 působí jako vedoucí Ústavu
analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o předávání cen za vědeckou činnost na webových stránkách MŠMT
Zdroj obrázku: MŠMT/Ministryně předala ceny vědcům a studentům za rok 2015

Plenární zasedání výboru ERAC-SFIC
Dne 3. prosince 2015 se v Bruselu uskutečnilo plenární zasedání Výboru pro evropský výzkumný prostor a inovace
(ERAC) – Strategického fóra pro mezinárodní vědecko-technickou spolupráci (SFIC), který slouží jako poradní orgán
Evropské rady a Evropské komise a jehož cílem je zajistit rozvoj, implementaci a monitoring mezinárodního přesahu
Evropského výzkumného prostoru prostřednictvím sdílení informací a vzájemných konzultací mezi jednotlivými
členy.
Mezi nejvýznamnější body jednání patřila otázka řízení Evropského výzkumného prostoru, Strategie výzkumu a inovací
Evropské komise a téma iniciativy komisaře pro výzkum, vědu a inovace Carlose Moedase nazvané „3O – Open science,
Open innovation and Open to the World“. Projednávána byla dále problematika spolupráce s mimoevropskými
partnery, aktivity jednotlivých pracovních skupin a nadcházející plánované workshopy a konference.

Intenzita česko-norské spolupráce nabírá na obrátkách
Česko-norský výzkumný program je jediným nástrojem svého druhu v České
republice, který poskytuje finanční podporu výzkumným organizacím
a malým a středním podnikům v Česku a Norsku na vzájemnou spolupráci.
V roce 2015 program uvolnil 160 miliónů korun, což bylo dvakrát více než
v předchozím roce, neboť projekty vkročily do druhého roku své realizace.
Z podpory profituje 67 vědeckých týmů ve 23 bilaterálních projektech. Většina
z nich se řeší v hlavních městech obou zemí v Praze a Oslu, následují
Trondheim s Brnem a Bergenem. Do projektů se zapojilo 43 organizací. Z toho
tři jsou podniky, ostatní tvoří univerzity a veřejné výzkumné instituty.
Zdroj obrázku: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
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Zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro Společné programování (GPC)
Dne 11. prosince 2015 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Skupiny na vysoké
úrovni pro Společné programování (High Level Group for Joint Programming,
GPC). Na jednání byly prezentovány výsledky práce implementačních skupin,
které se v průběhu roku věnovaly třem základním okruhům: nastavení a udržení
efektivních vztahů mezi GPC a jednotlivými inciativami Společného
programování (Joint Programming Initiatives, JPIs), koordinaci národních
přístupů pro naplňování konceptu Společného programování a monitorování činností a dopadů této společné
aktivity. Členové skupiny GPC se shodli, že pro efektivní fungování Společného programování je nezbytné aktivní
zapojení členských států, a to nejen formou účasti ve společně vyhlašovaných výzvách. Ke koordinaci společných aktivit
slouží také platforma ERA-Learn, která shrnuje příklady dobré praxe, pořádá odborné semináře a pomáhá ke zlepšení
komunikace mezi subjekty v rámci partnerství soukromého sektoru (Public-Public Partnership, P2P). Zástupci Evropské
komise dále představili probíhající hodnocení nástroje ERA NET Cofund, k němuž by měla být vydaná průběžná zpráva
v dubnu a následně finální zpráva v červnu 2016.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o platformě ERA-Learn
Více informací o Společném programování (GPC) na webových stránkách ERA-Learn
Zdroj obrázku: ERA-Learn 2020

Zasedání PRIMA General Assembly
Dne 10. prosince 2015 se v Římě konalo zasedání iniciativy PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area), která představuje partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středozemního moře tematicky
zaměřené na vodní zdroje a bezpečnost potravin.
Dopolední část jednání se týkala přípravy žádosti o poskytnutí koordinačních a podpůrných prostředků (Coordination
and Support Acions, CSA) ze strany Evropské komise na přípravu iniciativy podle čl. 185 Smlouvy o fungování Evropské
unie (SFEU). Odpolední část jednání byla věnována analýze dopadů, kterou momentálně provádí Evropská komise
za účelem posouzení vhodnosti využití čl. 185 SFEU pro tuto iniciativu. K této analýze bude v lednu 2016 spuštěna
veřejná konzultace a k jejímu řešení je v rámci iniciativy ustanovena pracovní skupina složená z užšího fóra členů.
Z analýzy dopadů prozatím vyplývá, že je potřeba zpřesnit záměr a dílčí činnosti, aby se tato inciativa odlišila od již
existujících aktivit, jako je například Společné programování nebo ERA NET Cofund.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací o iniciativě PRIMA na webových stránkách Sienské univerzity
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MLÁDEŽ
Priority nizozemského předsednictví v Radě EU v oblasti mládeže
Hlavními prioritami nizozemského předsednictví v Radě EU v oblasti
mládeže jsou témata prevence násilného radikalismu a mezioborová
spolupráce vedoucí k posílení účasti mladých lidí s mentálními
problémy. Problematikou se bude tradičně zabývat Pracovní skupina
pro mládež. Nizozemsko, jako předsednická země hodlá pro květnové
jednání Rady ministrů připravit závěry hodnotící roli oblasti mládeže
v prevenci násilného extremismu. Na prevenci radikalismu bude s největší pravděpodobností zaměřena rovněž diskuse
ministrů.
Hlavním mottem strukturovaného dialogu s mladými lidmi bude: „Připraveni pro život, připraveni pro svět“. Cílem je
další posilování dovedností a kompetencí mladých lidí vedoucích k aktivní účasti v komunitě a pracovním životě.
Evropská konference o mládeži spojená se setkáním ředitelů zodpovědných za mládež se uskuteční v dubnu 2016
v Amsterdamu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Oficiální webové stránky nizozemského předsednictví v Radě EU
Zdroj obrázku: The Netherlands EU Presidency 2016

SPORT
Priority nizozemského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu
Nizozemské předsednictví zvolilo pro oblast sportu jako svou hlavní
prioritu integritu sportu, a to v souladu s Pracovním plánem EU oblasti
sportu na období 2014-2017. Důraz bude kladen především na téma
přípravy a pořádání významných mezinárodních sportovních akcí.
Výsledkem by měly být zejména shromážděné osvědčené postupy,
principy a doporučení, jakým způsobem lze úspěšného pořadatelství
dosáhnout, a to spolu s udržením kladných hospodářských dopadů, které by zajistily podporu veřejnosti. K tématu
připraví zástupci nizozemského předsednictví v Radě EU návrh Závěrů Rady, který bude v následujících měsících
konzultován v rámci pracovních orgánů Rady a též se sportovním prostředím.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Oficiální webové stránky nizozemského předsednictví v Radě EU
Zdroj obrázku: The Netherlands EU Presidency 2016
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PROFESNÍ KVALIFIKACE
Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace prošla úspěšně prvním
čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Dne 15. prosince 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v prvním čtení vládní
návrh zákona o uznávání odborných kvalifikací a další související předpisy, který na své
projednání čekal od konce srpna 2015.
Cílem návrhu je zejména zajištění harmonizace vnitrostátních předpisů s evropskými
směrnicemi. Proces uznávání kvalifikace bude usnadněn díky zavedení evropského profesního
průkazu, který celé správní řízení urychlí. Pilotně je však možné jej vydat pouze pro pět
regulovaných profesí, kterých je v České republice více než tři stovky.
Novela dále zavádí výstražný mechanismus, jehož prostřednictvím budou členské státy EU informovány o tom, kterým
lidem byl uložen zákaz výkonu zdravotnických povolání nebo pedagogických profesí. Výstrahu by měli obdržet do tří
dnů od pravomocného a vykonatelného rozhodnutí o zákazu.
S ohledem na transpoziční termín směrnice, který uplyne dne 18. ledna 2016, vyslovili poslanci souhlas se zkrácením
lhůty před dalším projednáním na 30 dnů. V období před druhým čtením bude novela projednána ve školském výboru,
a to konkrétně ve čtvrtek 14. ledna 2016. S ohledem na neprovedení implementace v daném termínu bude mít
počínaje 19. lednem 2016 směrnice o uznávání odborných kvalifikací přímý účinek.
Zdroj obrázku: MŠMT
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
CVET in Europe: the way ahead
National Sheets on Education Budgets in Europe – 2015
Matching skills and jobs in Europe
Manifesto for Adult Learning in the 21st century
Skill shortages and gaps in European enterprises
Tackling unemployment while addressing skill mismatch
Vocational pedagogies and benefits for learners: practices and challenges in Europe
Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Veřejná konzultace: Public consultation on a renewed Modernisation Agenda for Higher Education in the European
Union - probíhá do 29. února 2015
Veřejná konzultace: Public consultation for the Evaluation of the Commission’s Communication to the European
Parliament and the Council on the Action Plan against the Rising Threats from Antimicrobial Resistance (AMR) (COM
(2011) 748) - probíhá do 22. ledna 2015

EU KALENDÁŘ NA LEDEN
12.01.2016
14.01.2016
14.01. až 15.01.2016
15.01.2016
20.01. až 22.01.2016
27.01.2016
27.01.2016
27.01.2016
28.01.2016
29.01.2016

Výbor pro vzdělávání/Brusel
Pracovní skupina pro výzkum/Amsterdam
Plenární zasedání Výboru pro evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC)/
Amsterdam
Pracovní skupina pro sport/Brusel
Seminář ERA-LEARN Training Course: Using Foresight in Public-Public-Partnerships
(P2Ps)/Vídeň
Informační den Erasmus+ KA3/Brusel
Neformální jednání Rady pro konkurenceschopnost/Amsterdam
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Pracovní skupina koordinátorů uznávání odborných kvalifikací/Brusel
Asistenční centra uznávání odborných kvalifikací/Brusel

KONTAKT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor strategie a evropských záležitostí
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, rks@msmt.cz, petra.kundeliusova@msmt.cz, tel.: 234 811 441
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