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Kampaň za změnu:

ZEMĚ, KTERÁ VÍTĚZÍ
Loni jsme si připomněli 100 let od založení moderní
české státnosti. Její zakladatelé dostali naši meziválečnou první republiku mezi 10 nejvyspělejších zemí
světa. Tento rok si připomínáme 30 let, kdy jsme znovu
získali svobodu a demokracii. A opět jsme se tak stali
lídry transformace od socialismu k tržní ekonomice,
demokratickým institucím a připojili se k NATO a EU.
Od těch okamžiků uplynulo třicet let a my jsme se dnes ocitli na
rozcestí. Žijeme přítomností, ale nemyslíme na budoucnost. Politické debaty okupují politické a osobní problémy členů vlády,
kampaně a bohužel často i doslova nesmyslná a absurdní témata, a nezbývá tak prostor ani čas na zásadní otázku: Jaké máme
Česko? A jaké Česko vlastně chceme?
Projídáme roky ekonomického růstu, stát pod taktovkou vlády
už několik let bobtná, od občanů inkasuje stále víc, aby měl co
přerozdělovat. Rozpočty jsou již neudržitelné i v příznivých ekonomických časech a politika ztratila svůj obsah. Je správné, že
se zvyšují důchody současným seniorům, ale je poctivé přiznat,
že neexistují žádné záruky, že důstojný důchod čeká i dnešní
čtyřicátníky, natož generaci ještě mladší. Je správné, že se zvy-

šují platy učitelů a bylo by na místě to dělat ještě rychleji, ale je
poctivé říci, že nejde o skutečnou změnu, ale jen splácení dluhu,
který se táhne z předešlých let. Za poslední roky se zvýšily
příjmy státu o 25 %, ale v žádné oblasti nenastalo adekvátní
zlepšení. Skutečnou politiku vlády nahrazuje marketing jedné
osoby. Namísto zájmů celé České republiky jsou v centru pozornosti zájmy a problémy jediné osoby. Namísto respektování
ústavy a tradičních politických pravidel parlamentní demokracie, ověřených politických brzd, protivah a principů politické
kultury jsme svědky chaosu, svévole a newspeaku.
Proto Vám předkládáme náš příspěvek do diskuse o tom, jaké
chceme Česko. Toto je náš plán 5 + 3, jak řešit největší problémy a výzvy země, jak pomoci střední vrstvě, jak si vybojovat
budoucnost, v níž bude Česká republika v příštích letech opět
zemí, která vítězí! Nabízíme 5 programových priorit a 3 principy
vládnutí. Pro tento plán se budeme snažit získat co nejširší
politickou a voličskou podporu. A pokud budeme úspěšní, podmíníme svou účast ve vládě prosazením našich programových
a politických podmínek.

Petr Fiala,
předseda ODS
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1/ ZAVEDEME PRINCIPY
DOBRÉHO HOSPODAŘENÍ
Česká republika má za sebou dlouhé období
ekonomického růstu a stejné období bezobsažné
politiky. Příjmy státu se v průběhu několika let
zvýšily o 25 %, ale neexistuje žádná ze služeb
státu, kde by se kvalita zvýšila o čtvrtinu.
Jako úspěchy se nám předkládají nesmyslné pseudosociální
projekty, ale investice do vzdělání a do infrastruktury
zaostávají, sestavují se deficitní státní rozpočty a jejich
struktura se stala neudržitelnou, jak na to razantně
upozornil už i Nejvyšší kontrolní úřad.

Nabízíme několik nových principů
hospodaření státu:
•

Prosadíme dluhovou brzdu tak, aby v období
ekonomických růstů musely vlády připravovat
vyrovnané nebo přebytkové rozpočty.

•

 orovnáme podíl výdajů na obranu (2 % HDP),
D
vzdělání (5 % HDP), infrastrukturu (3 % HDP)
a vědu a výzkum (1 % HDP).

•

Doma i v EU budeme prosazovat princip,
že dotace a zvýhodnění mají pomáhat malým
a slabým namísto dalšího posilování velkých.
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2/ GARANTUJEME PRINCIP
SLUŠNÉHO VLÁDNUTÍ
Každý z nás, kdo si je vědom, že jsme skvělá země,
musí být hrdý na úspěšnou cestu, kterou prošla
Česká republika za 30 let svobody. Tři hlavní
cíle – svoboda, tržní ekonomika a geopolitická
integrace na Západ – se podařilo uložit do základů
polistopadové republiky díky politice ODS.
V jistém období však nastalo uspokojení i neochota vnímat
znepokojivé excesy. Dnes je v čele ODS generace nových politiků.
V minulosti jsme se poučili, proto jsme připraveni na budoucnost.
Jsme si například vědomi, že orgány činné v trestním řízení dělají
i chyby, ale v demokratické společnosti je nezbytné jejich jednání
respektovat a s chybami se vyrovnávat legitimními trestněprávními procedurami. Víme, k jakým špatným koncům vede množství
malých chyb a jak oslabují důvěru ve stát i individuální selhání.
Obnovili jsme v politice ODS silné konzervativně-liberální základy.
A uvědomujeme si, že nesmíme zklamat důvěru, která se k nám
vrací, a chránit politiku ODS před opakováním starých chyb.
A zároveň je naším cílem povznést standardy politické kultury
mnohem výše, než je nastavila současná vládní koalice.

Naším politickým cílem je postavit
středopravou vládu, která bude
respektovat principy slušného vládnutí:
•

Trestně stíhaná osoba nebude členem vlády
a taková osoba nesmí ani zastávat politickou
pozici ve státní správě.

•

Střet zájmů bude posuzován s ohledem na možné
osobní zájmy a reálné politické možnosti dotyčného,
ne přes nefunkční zákon.

•

Vláda včetně jejího premiéra bude konat výlučně
v souladu s literou a duchem Ústavy ČR a zároveň
bude principy ústavnosti ochraňovat.
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3/ OCHRÁNÍME
HODNOTY LISTOPADU 1989
Před 30 lety jsme získali svobodu a demokracii,
postupně jsme zavedli principy tržní ekonomiky
a po zániku Československa jsme ukotvili Českou
republiku v politických a bezpečnostních pilířích
západní civilizace NATO a EU. Nic z toho není
samozřejmost ani dnes. Všechny tři pilíře naší
svobody, bezpečnosti a prosperity potřebují
silnou ochranu.
ODS se dnes znovu stala nejsilnějším domácím politickým
garantem geopolitické a civilizační příslušnosti k Západu.
Chceme však také obnovit nejlepší tradice české politiky, která
v různých důležitých zlomových obdobích dokázala promluvit
do politiky evropské i světové. Po skončení 1. světové války
česká politika spoluvytvářela uspořádání Evropy. Po pádu
komunismu česká pozice významným způsobem přispěla
k připojení střední Evropy do politických a bezpečnostních
struktur západní civilizace. Na toto všechno chceme navazovat
v nejistých a geopoliticky znovu nebezpečných časech tak,
aby jimi Česká republika znovu prošla jako země, která vítězí.

Toto jsou naše závazky a konkrétní cíle:
•

 výšíme podíl výdajů na silnou moderní
Z
Armádu ČR na úroveň 2 % HDP.

•

Podpoříme všestranné aktivní působení v nadnárodních aliančních silách NATO.

•

Ubráníme a posílíme filozofii alianční obranné
architektury Evropy před záměry oslabovat
vojenskou a politickou sílu NATO v Evropě.

•

Dosáhneme základní shody o českých národních
zájmech doma a prosadíme českou národní pozici
do centra diskusí o změnách v Evropské unii.

•

Prosadíme, aby Česká republika byla hlasem
zdravého rozumu v politických a bezpečnostních
strukturách Západu.
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NEBOJME SE BUDOUCNOSTI
Úspěšná cesta začíná správným rozhodnutím
Mezi rozšířené mýty patří víra ve státem garantované důchody. Každý z nás již slyšel
okřídlenou větu: „Na důchody bylo, na důchody je a na důchod vždycky bude.“ Bez
zásadní změny však může dojít za 15 let ke kolapsu důchodového systému. Všechna
data a prognózy, které má stát a odborné instituce k dispozici, to potvrzují.
Fungující společnost musí vytvářet takové prostředí, ve kterém naši senioři povedou
v důchodu aktivní a zajímavý život. V penzijním systému musí současně působit klíčová
role rodiny, mezigenerační solidarita a pomoc skutečně potřebným.
Garantujeme, že zásadní změny systému se nebudou týkat lidí nad 45 let. Současně ale
zajistíme, aby na důstojné penze jednou dosáhli i ti, kterým zbývá do důchodového věku
20 let a více.
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Prosadíme:
• Zlepšení informovanosti o důchodovém systému – zřídíme občanům individuální

důchodové účty.

• Zjednodušení systému – zavedeme minimální důchod a invalidní důchody převedeme

z důchodového systému do sociálního.

• Zvýšení podílu soukromých prostředků v důchodovém systému – zvýšíme motivaci

pro zaměstnance i zaměstnavatele pro šetření financí na důchod, zvýšíme odpočitatelnou položku za penzijní spoření v závislosti na výši spoření, zvýšíme daňově uznatelný
příspěvek zaměstnavatele na spoření, zvážíme možnost povinného příspěvku zaměstnavatele na spoření podle výše spoření zaměstnance a umožníme zřizovat důchodové
fondy pro zaměstnavatele, zejména u fyzicky náročných profesí.

• Podpora mezigenerační solidarity v rodině – umožníme platit jeden procentní

bod důchodového pojištění přímo svým rodičům či prarodičům, celodenní péče
o rodinného příslušníka bude započtena do doby potřebné pro důchod.

• Vyvážení zásluhovosti a solidarity (minimální důchod) – zavedeme stropy na důcho-

dové pojištění a budeme kromě solidarity (minimální důchod) hájit princip zásluhovosti
(dnešní systém je nejméně výhodný pro střední třídu, která ovšem ze svých daní
a odvodů penzijní systém z velké části financuje).

• Odstranění historicky nespravedlivě nízkých důchodů – zvýšíme důchod o 1 000 Kč

měsíčně všem seniorům, kteří jsou v důchodu 25 a více let.
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Máme za sebou vrchol nebývalého ekonomického růstu, který dal vládě možnost rozdat
a rozházet obrovské množství peněz, aniž by však náš stát posunula dopředu. Dobře víme,
že žít na úkor budoucích generací je špatně. Proto máme plán, kterým podpoříme mladé
lidi narozené v novém tisíciletí, naši generaci budoucnosti. Chceme, aby mladí lidé, kteří
právě začínají svou kariéru nebo zakládají rodinu, věděli, že stát je na jejich straně.

Generaci budoucnosti proto zaručujeme:
• Nulové zdanění rodičů – zavedeme daňové prázdniny pro rodiče na dobu, kdy jeden

z nich pobírá rodičovský příspěvek.

• Zrušení zdanění příjmů mladých lidí do 26 let – pro lehčí start do samostatného života

mladé generaci zajistíme daňové prázdniny.

• Zjednodušíme zkrácené úvazky – zjednodušíme podmínky částečných úvazků, aby

mohli rodiče snadněji skloubit práci s péčí o děti.

• Zrušení daně z nabytí nemovitosti – zrušíme daň, která bezdůvodně zatěžuje

nákup každé nemovitosti a prodražuje tak mladým lidem pořízení vlastního bydlení.

• Odečet úroků i u dalších nemovitostí – občanům ČR a EU umožníme snížit základ daně

z příjmu o úroky z hypotéky na nemovitosti, které nebudou ihned využity pro bydlení majitelů.
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ZELENÁ KARTA ODS
Zvítězí zdravý rozum
ODS vrací do centra moderní konzervativní politiky zodpovědnou péči o zdravý
vzduch, vodu, půdu a přírodní rozmanitost. Naším cílem je znovu zaplnit prostor,
který dnes na jedné straně okupují agresivní alarmisté a na straně druhé jim oponuje
většinou zoufalý trolling a různé další reakce bez vyjádření vlastní představy a návrhů
na řešení současné situace.
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Zelená karta ODS: Používejme v první řadě zdravý rozum
a vyvarujme se extrémních a naši hospodářskou či sociální
politiku zásadně oslabujících řešení. To je hlavní cíl ODS
pro oblasti životního prostředí a zemědělství.
Před námi v České republice i v Evropské unii je totiž nejen bitva
o rozumnou a dostatečnou ochranu životního prostředí, nýbrž
zároveň i o dlouhodobou prosperitu našeho hospodářství
včetně zemědělství a lesního a vodního hospodářství.
V příštích letech nás čeká nové kolo přerozdělování obrovských
finančních prostředků do extrémně nákladných projektů globalizovaného světa a bude velmi důležité, aby tyto prostředky
byly investovány účelně, efektivně a hospodárně. Nesmíme dopustit, aby se vedle užitečných a nezbytných projektů naprosto
zbytečně promrhaly peníze, jak k tomu již došlo například
podporou biopaliv či poskytováním dotací, které vedly ke vzniku nové kasty tzv. solárních baronů. Odmítáme také nečinně
přihlížet módním výstřelkům typu představ o zákazu létání přes
náhlé nápady rušení částí průmyslu a pokusy o rozklad kapitalismu až po návrhy zákazu konzumace masa.
Česká republika ani Evropská unie se nesmí stát nákladnou
experimentální laboratoří placenou daňovými poplatníky na
úkor potlačování jejich reálných potřeb. Takové vážné téma,

jakým je ochrana životního prostředí, a takové obrovské
náklady, které environmentální projekty vyžadují od daňových
poplatníků, musí mít jasný cíl, jasný plán, jasný poměr nákladů
a výnosů, jinak můžeme vážně ohrozit vlastní budoucnost
a prosperitu.
Podporujeme koncepci racionální adaptace a ochrany zdraví
a připomínáme, že Češi v každé významné společenské
změně za posledních 200 let obstáli a uspěli. Uměli jsme
vytěžit maximum z průmyslové revoluce, když jsme se stali
nejvyspělejší částí habsburské monarchie. Získali jsme,
co jsme mohli, i z přechodu ke kapitalismu a demokracii.
Dokázali jsme dokonce nějaký čas odolávat devastujícím
účinkům socialismu a ČSSR byla jednou z nejvyspělejších zemí
východního bloku. Chceme se znovu dostat na špici.
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Pokud tedy péči o zdravý vzduch, vodu a půdu i změnu
klimatu vezmeme jako výzvu a použijeme-li zdravý rozum,
máme šanci překonat přicházející změny a nalézt nové
možnosti a příležitosti, ba dokonce jako společnost získat
a posílit.

Na některé otázky má ODS jasný názor (například preferuje
výrobu elektrické energie z jádra), u některých otázek bude
ještě třeba hledat nebo upřesňovat řešení (například jak
účinně využít obnovitelné zdroje energie v oblasti dopravy
a ekologického fungování domácností).

Důležité a zásadní je však mít neustále na paměti,
že témata spojená s péčí o životní prostředí a témata
spojená s hospodařením s půdou, lesy nebo vodními
toky či plochami nesmíme opustit a nechat je tím
populistům, snílkům nebo dotačním baronům.

Pro začátek předkládáme několik základních principů naší
environmentální a zemědělské politiky, o kterých povedeme
diskusi. Jedná se o otázky ochrany čistoty ovzduší, vody
a půdy včetně otázek ochrany klimatu a s tím spojené osvěty.
Na těchto principech postavíme náš program, který představíme do voleb.

Zdraví na prvním místě
• Podpoříme především projekty v obcích, městech
a regionech zaměřené na snižování emisí.

•

Hlavním kritériem posuzování úspěšnosti politik bude
bezprostřední ochrana zdraví lidí v obcích, městech
a regionech. Realizace většiny z nich často souvisí
i se snižováním emisí CO2.

Dotace mají zvyšovat kvalitu
života, nikoliv zisky
• Prosadíme zásadu, že dotace nemají sloužit ke zvyšování
zisků různých holdingů, ale k ochraně čistoty ovzduší,
vody, půdy, biodiverzity a také k ochraně zdraví a realizaci
adaptačních opatření, která nás budou chránit před
dopady změny klimatu.

•

V zemědělství budeme prosazovat řadu dalších opatření,
která pomohou pečovat o krajinu a budou přednostně
podporovat střední a malé zemědělské podniky a farmáře.

Voda je úplný základ
• Absolutní prioritou naší zelené politiky bude zadržování
vody v krajině a ochrana vody a její dostupnosti.

•

Podpoříme jakoukoliv veřejnou diskusi, která se bude
věnovat problému, jak s vodou nakládat a jak podpořit
a realizovat projekty, které budou chránit čistotu vody,
zamezí jejímu plýtvání a zadrží vodu v zastavěných
částech i rozlehlých pěstebních či jiných plochách.
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•

 rosadíme jednotný a koordinovaný přístup státu
P
k hospodaření s vodou a k nakládání s vodními zdroji.

Začněme od sebe
• Podpoříme a budeme iniciovat diskusi o možnostech
a příkladech potřebných aktivit a osvětově působit na
všechny občany, aby se dozvěděli, jaká opatření může
v podstatě ihned uskutečnit každý člověk, jakákoliv
firma nebo úřad i bez miliardových dotačních schémat
a stovek vyplněných formulářů.

•

 odpoříme a budeme iniciovat způsob, jakým je možné
P
srozumitelně zpřístupnit široké veřejnosti ověřené
informace o výsledcích zkoumání stavu životního
prostředí, o změnách klimatu a o situaci v zemědělství
i lesním a vodním hospodářství.

•

 odpoříme kritickou a konstruktivní debatu a spolupráci
P
napříč politickým spektrem včetně spolupráce
s vědeckými institucemi a občanskou společností.

Učme se od schopných a úspěšných
• Hlavní inspirací tzv. zelených politik pro nás budou
úspěšné lokální a regionální projekty, které byly a jsou
realizovány na mnohých místech České republiky
zodpovědnými samosprávami, úspěšnými podnikateli,
iniciativními organizacemi nebo jednotlivci.

Buďme hlasem zdravého rozumu
• Budeme respektovat a obhajovat vědecké poznatky
a přírodní zákonitosti.

•

Změny klimatu probíhají, množství emisí včetně emisí
CO2 a změny krajiny člověk ovlivňuje a adaptační opatření
jsou nutná. Zásadní opatření ale vyžadují globální pojetí –
Evropa není v oblasti znečišťování největším producentem
a využití obnovitelných zdrojů energie v našich
zeměpisných šířkách má své limity.
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DANĚ A ODVODY
Zvítězíme nad obézním státem
ODS jasně říká, že daně mají být nízké a jednoduché. Posledních šest let levicové vlády ANO
a ČSSD zvyšují a komplikují daně a neustále
přicházejí s nápady na nové. Tento trend zastavíme a otočíme.
Daně a odvody mají zajistit kvalitní státní služby občanům.
Výdaje státu ovšem nekontrolovatelně rostou, stát se chová
jako pověstný Otesánek. Polyká, co ho napadne, a je čím
dál objemnější. Chceme opravit chyby, které se staly,
a porazit nenažranou daňovou, odvodovou a administrativní státní hydru.
Předěláme zákony, zjednodušíme daně a zavedeme
daňově-odvodovou redukční dietu
(Daňově odvodový kodex ODS).

Prosadíme tato jasná pravidla:
•
•

Zavedeme paušální daň pro malé živnostníky.

•

Z avedeme slevy na daních pro bezproblémové
plátce daní a odvodů.

•

Z avedeme pravidelné zvyšování základní
slevy na poplatníka.

•
•
•
•

Snížíme sociální pojištění.

•
•

Prodloužíme lhůty pro jednání se státem.

Zrušíme superhrubou mzdu a zavedeme
15% sazbu daně z hrubé mzdy.

Snížíme odvody za zkrácené pracovní úvazky.
Zavedeme dvě sazby DPH.
Zrušíme daně z nabytí nemovitosti a silniční
daně pro osobní vozidla.
Snížíme nepřiměřené pokuty.
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REFORMA STÁTU
Méně byrokracie, více služeb pro lidi
•

 astartujeme velký právní úklid: Zrušíme zbytečné
N
povinnosti, zbytečná razítka a nadbytečné zákony.
Zjednodušíme vyhlášky a zákony, které stát mít musí.

•


Pro
lepší orientaci v právním řádu zavádíme pevné dva
dny, kdy mohou zákony v naší zemi nabývat účinnosti.

•

Zavedeme princip „jednou a dost“ – stát nebude chtít
po lidech, aby znovu vyplňovali informace, které už
jednou poskytli.

•


Zajistíme
plnění zákonných lhůt ze strany státu
– fikce souhlasného závazného stanoviska po uplynutí
zákonné lhůty.

•

 lektronizace státu bude sloužit k tomu, aby lidem
E
zjednodušila život a zásadně zkrátila úřední lhůty
– např. při stavebním povolení.

•

každá úprava legislativy bude povinně obsahovat tabulku
zaváděných nebo rušených povinností.

 redukujeme počet průkazů – místo ukazování
Z
plastových kartiček aktuální informace po síti nebo
v mobilu.

•

•

 rovedeme inventuru všech stávajících povinností občanů
P
a právnických osob vůči státu.

 astropujeme počet úředníků a zavedeme osvědčený
Z
způsob motivace: odměna za kvalitní práci a větší výkon.

•

•

Zavedeme pravidlo „Nová povinnost jen za dvě zrušené“.

 ozšíříme možnost rychlého připojení k internetu
R
do všech domácností.

Množství razítek, nejrůznějších formulářů, povinností a zákonů dusí Českou republiku. Všem aktivním
lidem vadí, pokud místo práce musí trávit hodiny
papírováním. Představujeme změnu, která nařizuje
státnímu aparátu skutečnou odtučňovací dietu.
Stavíme na zjednodušení zákonů i celého právního řádu,
na užitečné elektronizaci a na důsledném omezování razítek
a papírů. Chceme přívětivé a odborně zdatné úředníky, méně
byrokracie a rychlejší procesy ve státní správě. Změníme vztah
státu a občana. Občan se nemá krčit před státem v koutě a při
každé příležitosti žmoulat před dveřmi úřadu čepici. Stát musí
sobě i občanům měřit stejným metrem, plnit své povinnosti
a sloužit lidem.

Zavedeme tato jasná pravidla:
• Vystavíme stopku dalšímu zahlcování povinnostmi –
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KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ
Připravíme děti na život a výzvy moderního světa
Základní a střední školství musí žáky připravit
na výzvy 21. století. Praxe učení se co největšímu
množství informací bez důrazu na práci s nimi
nikam nepovede, o tom se můžeme přesvědčit
ve všech mezinárodních srovnáních.
Čeští žáci mají podle statistik nejméně rádi školu ze všech
vyspělých zemí světa. Jejich rodiče zase nemají v naší zemi
jistotu, že kterákoli zvolená škola bude srovnatelně dobrá.
Tyto základní problémy musíme vyřešit. Chceme nejen
přidat učitelům, ale také proměnit náplň výuky.
Vysoké školství je jeden z klíčových nástrojů pro navyšování konkurenceschopnosti České republiky v Evropě
a ve světě. Musíme být schopni ohodnotit ta pracoviště,
na kterých dosahují vědečtí pracovníci nejlepších výsledků.
Uplatníme hodnocení výkonu s jasnými finančními důsledky – přidáváme nejlepším, ubíráme nejhorším. A to
platí jak ve výzkumu a s ním spojeném vysokoškolském
vzdělávání, tak v profesním vzdělávání uskutečňovaném
na vysokých školách.

Základní a střední školy
•

Připravíme a zrealizujeme plán regionální podpory školství
(snížíme rozdíly ve vzdělávání mezi regiony, zasadíme
se o zásadní zlepšení kvality učňovského školství).

•

Podpoříme státní podporu rozpočtů obcí, měst a krajů
v investicích do jejich škol.

•

Podpoříme soukromé školy a jejich rovnost s veřejnými
školami.

•

Zvýšíme platy učitelům tak, aby jejich výše směřovala
ke 150 % průměrného platu, zavedeme kariérní systém
a necháme rozhodovat ředitele.

•

Změníme a zmodernizujeme obsah vzdělávání ve školách,
aby děti lépe připravil na rychle se měnící svět.

•
•

V některých oblastech provedeme redukci obsahu učiva.

•

Zastavíme rozšiřování a zpřísňování zkoušek v klíčových
uzlech vzdělávání.

Radikálně omezíme byrokracii ve školách a zavedeme
kvalitní metodickou podporu pro školy i učitele, budeme
řešit problémy spojené s tzv. společným vzděláváním.
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Vysoké školy a výzkum
•

Zavedeme víceletou finanční perspektivu pro vysoké
školy a výzkumné organizace. Pro vysoké školy
sjednotíme institucionální financování vzdělávání
a výzkumu do jednoho příspěvku.

•

Ve financování výzkumu uplatníme výsledky hodnocení:
přidat nejlepším, ubrat nejhorším.

•

Ve financování vysokoškolského vzdělávání provedeme
revizi s cílem zohlednit skutečnou náročnost
způsobu výuky.

•

Podpoříme transformaci grantového systému, aby
dával mladým talentům šanci zahájit vlastní nezávislý
výzkum.

•

Zrušíme formalistická omezení ve výzkumných grantech.
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