
                                                                                                    
 
 
 
 

 
Váš dopis ze dne: 
6. 5. 2022 

Naše č. j.: 
TACR/3-13/2022 

Vyřizuje: 
Karolína Beranová  

Kontakt: 
234 611 314 
karolina.beranova@tacr.cz 

 

Vážený pane xxxxx, 

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) jako povinný subjekt podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), 
obdržela dne 6. 5. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací, ve které požadujete informace o výši veškerých 
vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, 
avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné  a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů 
spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a 
naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše 
v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech 
zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří  

a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech 
zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo 

b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, 
dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem 
ovlivnit, nebo 

c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo 
d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo  
e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného 

subjektu 

a to za kalendářní rok 2021 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, 
resp. funkce za období od 1.1.2021 do 31.12.2021). 

Požadované informace Vám přikládáme formou tabulky v příloze. V tabulce jsou uvedené informace 
o zaměstnancích na vedoucích pozicích – veřejných funkcionářích, a to ve struktuře pozice – sekce – plat – 
odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců. 
Částky všech příjmů jsou uvedeny v hrubé výši, tj. před zdaněním. 
 

S pozdravem  

Martin Bunček  
ředitel Kanceláře TA ČR 


