
funkce Počet hrubá mzda odměny nehmotné odměny celkem Vysvětlení Odůvodnění odměn 1H Odůvodnění odměn 2H

předseda 12 1 248 043,00 Kč        260 000,00 Kč      61 632,00 Kč                 1 569 675,00 Kč     

nehmotnou odměnou 

se myslí využívání 

služebního vozidla ke 

služebním i soukromým 

účelům

Odměna za mimořádné vedení agentury, 

zejména při implementaci resortních 

programů Ministerstva průmyslu a obchodu, 

Ministerstva dopravy a Ministerstva 

životního prostředí.

Průběh veřejných soutěží a plánování 

dalších veřejných soutěží pro rok 2020 

probíhal bez problémů a byl kladně 

hodnocen žadateli i samotnými resorty. 

Předseda se rovněž významně podílí na 

samotném řízení Kanceláře a velmi aktivně 

přispívá k neustálému zavádění změn

v souvislosti se zjednodušováním 

administrativy a požadavky resortů. Rovněž 

se významně podílel na hladkém zvládnutí 

krizového stavu související s pandemií Covid-

19. V této souvislosti předseda významně 

přispěl vlastním příkladem k řešení práce 

Kanceláře v rámci

nouzového stavu. TAČR zvládnul během 

nouzového stavu realizovat dle původního 

plánu hodnocení 4 veřejných soutěží a 

vyhlášení několika dalších včetně zcela nové 

veřejné soutěže v programu ETA zaměřené 

na problematiku související s pandemií 

Covid-19.

Odměna za mimořádné vedení agentury, zejména při 

implementaci změn provedených v rámci nouzového 

stavu v první polovině roku do standardních procesů TA 

ČR. Dále za velmi aktivní zapojení do řízení realizace 

resortních programů Ministerstva průmyslu a obchodu,

Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí. 

Průběh veřejných soutěží v celém

roce 2020 a plánování dalších veřejných soutěží pro rok 

2021 probíhal bez problémů a byl kladně hodnocen 

žadateli i samotnými resorty. Předseda se rovněž 

významně podílí na

samotném řízení Kanceláře a velmi aktivně přispívá 

k neustálému zavádění změn v souvislosti

se zjednodušováním administrativy a požadavky 

resortů. Rovněž se významně podílel na

návrhu změn řízení Kanceláře TA ČR. I přes neočekávané 

překážky způsobené pandemií Covid-

19 zvládla TA ČR naprosto hladce celý rok podle plánu, a 

to dokonce i u jednání, běžně probíhajících za fyzické 

přítomnosti. Rovněž průběh ostatních činností probíhal 

v podstatě podle původních plánů, a to včetně rychlé 

reakce na aktuální situaci – vyhlášení mimořádné

veřejné soutěže a podpory rozšíření realizovaných 

projektů v reakci na epidemii Covid-19.

člen/členka předsednictva 12 589 373,00 Kč            90 000,00 Kč        679 373,00 Kč        
Mimořádné nasazení při zpracování 

připomínek SPaD k programům TA ČR 

Za práci na Koncepci TA ČR a zastupování TA ČR v 

orgánech a komisích MŠMT, MPO, zahraniční aktivity v 

programu DELTA2 a komunikaci se Svazem průmyslu a 

dopravy

člen/členka předsednictva 9 445 551,00 Kč            55 000,00 Kč        500 551,00 Kč        NA

Za práci v pracovních skupinách a programových 

týmech programů THETA  Prostředí pro život, za práci 

na formulaci návrhu programu SIGMA a obětavou 

spolupráci s kanceláří TA ČR.

člen/členka předsednictva 12 368 392,00 Kč            80 000,00 Kč        448 392,00 Kč        Časově náročná jednání s RP THETA a BETA2

Za práci v pracovních skupinách a programových 

týmech programů TREND a THÉTA, formulaci 

energetického konceptu v programech TA ČR a 

zahraniční aktivity v programu DELTA2, 



člen/členka předsednictva 12 549 185,00 Kč            110 000,00 Kč      659 185,00 Kč        
Časově náročná jednání ve spolupráci s 

MŠMT a ČKR

Za práci na koncepci TA ČR a zastupování TA ČR v 

orgánech a komisích MŠMT, MPO a zahraniční aktivity v 

programu DELTA2

člen/členka předsednictva 3 213 750,00 Kč            213 750,00 Kč        

Mimořádné nasazení při přípravě nového 

programu TA ČR SIGMA, jednání s partnery 

TA ČR

Za práci na přípravě návhu programu SIGMA, formulaci 

návrhu Koncepce TA ČR a změny organizační struktury 

kanceláře TA ČR.

ředitel 12 1 022 849,00 Kč        300 000,00 Kč      1 322 849,00 Kč     

Proaktivní podpora změn v rámci plnění cílů 

koncepce rozvoje Kanceláře TAČR, 

aktualizované na rok 2020. Jedná se 

zejména o větší zaměření na fázi realizace 

projektů a implementace navržených 

administrativních zjednodušení ve všech 

oblastech (veřejné soutěže, veřejné zakázky, 

provoz Kanceláře a orgánů TAČR). Zvláštní 

zaměření je na sdílení zkušeností mezi 

jednotlivými útvary Kanceláře.

Za realizaci změny Organizačního řádu a organizační 

struktury kancelářeTA ČR, za plnění úkolů nad rámec 

pracovních povinnost ízejména v souvislosti s resortními 

programy MZe, MO a MV a za přípravu podkladů pro 

návrh Plánu obnovy a Fondu obnovy.    

sekční ředitel/ředitelka 12 789 978,00 Kč            192 000,00 Kč      981 978,00 Kč        

Proaktivní zajištění implementace změn 

řízení, návrh komplexního řízení rozpočtu 

platů včetně predikce s ohledem na 

parametry, kompletní příprava zadání 

úprav/upgrade pers. systému, vedení 

příprav projektu SMEi H2020 (TAČR v roli 

leadera konsorcia), proaktivní přístup v 

rámci krizového štábu a zejména 

přechodem na "homeoffice" včetně zajištění 

příslušných formalit personálně-právních

Významný přínos při přípravě změn v řízení Kanceláře, 

nad rámec běžných povinností. Proaktivní přístup při 

řešení sdílení zkušeností a koordinace vedení úřadu a 

služeb. Významný přínos v nastavení personální agendy 

v souvislosti se vzděláváním a se specifickou strukturou 

zaměstnanců Kanceláře. Velmi aktivní sebevzdělávání.

sekční ředitel/ředitelka 12 787 688,00 Kč            179 000,00 Kč      966 688,00 Kč        

Proaktivní zajištění implementace změn 

řízení, nadstandardní přístup ve 

vyhodnocení strategických dokumentů, 

zajištění upgrade systému sledování 

implementace výsledků, koordinace 

analytických a zejména evaluačních prací v 

době Covid-19 epidemie, proaktivní přístup 

v koordinaci příprav nových programů (MO, 

SIGMA) a změn programů, práce v rámci 

hodnocení ZETA

Významný přínos při přípravě změn v řízení Kanceláře, 

nad rámec běžných povinností. Proaktivní přístup při 

realizaci navrhovaných zjednodušení v rámci agendy 

řízení programů - tedy včetně veřejných soutěží a 

realizace projektů. Významný osobní přínos nad rámec 

svěřené agendy pro zvýšení efektivity interní 

komunikace mezi jednotlivými útvary v oblasti 

poskytování podpory (příprava programů, veřejné 

soutěže, realizace a evaluace).



sekční ředitel/ředitelka 12 794 715,00 Kč            189 000,00 Kč      983 715,00 Kč        

Proaktivní zajištění implementace změn 

řízení, nadstandardní a kreativní přístup při 

zajištění efektivního využití projektů, 

výrazně nadstandardní přístup při 

koordinaci řízení rozpočtu projektů v rámci 

rozpočtu TAČR, proaktivní přístup při  

koordinaci zajištění personálního obsazení, 

inovativní zajištění pokrytí potřeb IT 

techniky, proaktivní a nadstandardní přístup 

při implementaci "cofundů", který se 

projevuje v neustálém zvyšování počtu 

účastníků z ČR, nadstandardní zajištění ICT 

podpory v době nouzového stavu (včetně 

podpory "homeoffice")

Významný přínos při přípravě změn v řízení Kanceláře, 

nad rámec běžných povinností. Proaktivní přínos v 

rámci interní komunikace maticového řízení a to i v 

rámci přípravy změn v řízení Kanceláře. Významný 

přínos pro efektivní zahájení projektu SISTA, nastavení 

metodického prostředí a poradenství nad rámec 

běžných povinností i za ztížených podmínek epidemické 

situace.

sekční ředitel/ředitelka 12 784 694,00 Kč            158 000,00 Kč      942 694,00 Kč        

Výrazně proaktivní a inovativní přístup při 

implementaci změn řízení, významný přínos 

při zjednodušování administrativy, příkladný 

a kreativní přístup při řešení realizace 

prorgamů (zejm. hodnocení) v době 

nouzového stavu, osobní nasazení při 

návrhu a příprave speciální veřejné soutěže 

v rámci Covid-19, významný podíl na 

implementaci systému monitorovacích 

návštěv, významně konstruktivní přístup při 

návrhu implementace hodnocení v 

programu KAPPA, práce v rámci hodnocení 

ZETA a DELTA2

Významný přínos při návrhu a realizaci administrativních 

zjednodušení, zejm. v rámci oblasti poskytování 

podpory. Proaktivní přístup při zajištění chodu realizace 

programů v rámci epidemické situace, včetně vysoké 

motivace zaměstnanců. Výrazné zaměření na agendu 

realizace projektů v rámci přípravy změn v řízení 

Kanceláře.

sekční ředitel/ředitelka 12 746 707,00 Kč            152 000,00 Kč      898 707,00 Kč        

Nadstandardní a kreativní přístup při řešení 

požadavků resortů, proaktivní a 

konstruktivní přístup při řešení efektivního 

využití expertů v rámci BETA2, inovativní 

přístup při zjednodušení systému ISRB při 

současném zajištění implementace 

finančního řízení dle vládou schváleného 

programu, zajištění realizace potřeb a 

veřejných zakázek v době nouzového stavu

Významný přínos při návrhu a realizaci administrativních 

zjednodušení v rámci svěřené agendy. Proaktivní přístup 

při zajištění chodu realizace projektů veřejných zakázek 

v rámci epidemické situace, včetně vysoké motivace 

zaměstnanců. Aktivní zajištění problematiky předávání 

výsledků resortům nad rámec běžných povinností a za 

ztížených podmínek epidemické situace. Přínos při 

realizaci certifikace elektronického nástroje pro veřejné 

zakázky (IS BETA). 



sekční ředitel/ředitelka 9 733 829,00 Kč            432 120,00 Kč      1 165 949,00 Kč     

377 120 Kč odměny 

bylo vyplaceno dle 

zákona a kolektivní 

smlouvy v momentě 

ukončení pracovního 

poměru .

Nadstandardní přístup při realizaci změn 

souvisejících s elektronizací oběhu 

dokementů, manažerský přístup při 

zjednodušování administrativy procesů OSE 

a OIH, proaktivní a kreativní přístup při 

řešení situace v rámci nouzového stavu - 

zajištění nezbytných opatření v rámci 

budovy a ochrany zaměstnanců

NA


