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  1. Úvod 
 
[…] Vláda bude prosazovat ekonomický program pro Českou republiku, který je založen na podpoře 
podnikání, fungující a transparentní státní správě, efektivním trhu práce, dlouhodobě udržitelném 
penzijním systému, sociálním smíru ve společnosti a investicích do vzdělání, vědy a výzkumu.  
 
Priority vlády 

[…] Vláda bude prosazovat následující priority rozvoje České republiky: 
[…] Všestrannou podporu vzdělání, vědy, kultury a sportu. […] 
 
3. Resortní priority 
[…] 
3.1 Ministerstvo financí 

[…] Veškerá data ze státní pokladny zpřístupníme veřejnosti. 
[…] 
3.6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Vzdělávání je základním pilířem vládní politiky. Vláda proto připraví dlouhodobou strategii jeho rozvoje 
a bude usilovat o její podporu napříč politickým spektrem i odbornou veřejností. Bude ustavena 
Národní rada pro vzdělávání jako platforma pro odbornou diskusi, formulování klíčových směrů 
rozvoje vzdělávací soustavy a řešení aktuálních otázek ve školství. Všechny níže uvedené kroky 
budou doprovázeny důrazem na zvyšování kvality vzdělávání na všech stupních a zlepšením přípravy 
učitelů ve spolupráci s pedagogickými fakultami. 
[…] 
Vláda změní systém financování regionálního školství a podpoří technické a učební obory tak, aby 
vzdělávací systém více odrážel potřeby trhu práce. Vláda obsahově i finančně stabilizuje státní 
maturity a u konkrétních učňovských oborů zavede mistrovské zkoušky. 
 
Vláda dopracuje a předloží novelu zákona o vysokých školách. Garantuje bezplatné vysokoškolské 
vzdělání na veřejných a státních vysokých školách - nezavede školné ani zápisné. 
[…] 
3.7 Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 
 
Vláda podpoří vyvážené a efektivní řízení Vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) tak, aby její výsledky jako 
celku přispívaly ke společenskému a hospodářskému rozvoji České republiky a byly dlouhodobě 
udržitelné. Zohledněny budou rovněž nové rostoucí obory z oblasti digitální ekonomiky a kulturních a 
kreativních průmyslů. 
 
Vláda tak učiní především prostřednictvím posílení kvality řízení VaVaI a posílením motivace pro 
využívání výsledků VaVaI ze strany soukromého i veřejného sektoru. Dále vláda zohlední důležitou 
roli společensko-vědních oborů jako zdroje znalostí a reflexe pro společenský a hospodářský rozvoj 
České republiky. 
 
Vláda vytvoří podmínky pro změnu hodnocení a financování výzkumných institucí a projektů 
v kontextu jejich reálného přínosu k rozvoji České republiky. Především sníží závislost základního 
výzkumu na účelovém financování a omezí výhody plynoucí z rozsahu na úkor kvality. 
 
Vláda se zasadí o zvýšení kvality VaVaI a zlepšení přispívání VaVaI k dlouhodobé prosperitě České 
republiky, zejména zlepšením činnosti Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, vytvořením podmínek 
pro mobilitu pracovníků VaVaI a doktorandů, posílením těch doktorských oborů, které mají vazbu na 
potřeby hospodářství v oblasti aplikovaných oborů. 
 
Vláda bude zvyšovat systematickou podporu pro zapojování českých výzkumných pracovišť a podniků 
do mezinárodních projektů bilaterálních i EU (včetně ERA), bude podporovat aplikovaný výzkum, 
včetně společenskovědního – např. definováním a výšením počtu programů aplikovaného výzkumu, 
důslednou prací s prioritami VaVaI, podporou funkčních zařízení pro transfer technologií a podporou 
aplikační sféry včetně vhodných modelů využívání venture kapitálu. 
[…] 


