
Instituce Pozice Rok Plat v hrubé výši 
bez odměn

Odměny/bonusy 
v hrubé výši 

Nefinanční 
bonusy Celkem Odpracováno 

měsíců Odůvodnění odměn 1 H Odůvodnění odměn 2 H

předseda 1 270 745,00 Kč 400 000,00 Kč 87 812,00 Kč 1 758 557,00 Kč 12

Odměna za mimořádné vedení agentury, 
spojené s přípravou dokumentu Perspektivy 
dalšího rozvoje TA ČR a nového programu 
SIGMA, které TA ČR předkládá na jednání 
RVVI a vládě ke schválení. Současně se aktivně 
podílel na realizaci a dokončení (březen 2021) 
organizační změny Kanceláře TA ČR 
související s růstem agend spojených s 
realizací většího množství vyhlašovaných 
veřejných soutěží a výrazným nárůstem 
podávaných projektů. Dále za velmi aktivní 
zapojení do řízení realizace resortních 
programů Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva dopravy a Ministerstva životního 
prostředí, a to zejména v souvislosti s 
přípravou Národního plánu obnovy. Veřejné 
soutěže na přelomu roku 2020 a 2021 
probíhaly bez problémů a hladký průběh byl 
kladně hodnocen žadateli i samotnými 
resorty. V roce 2021 tak TA ČR pokračuje ve 
standardním postupu, hladkém přechodu 
mezi jednáními on-line a (v případě, že to 
aktuální podmínky umožňují) fyzicky, a to při 
nebývalém nárůstu projektových přihlášek a 
množství hodnocení, které je na limitu 
aktuálních kapacit TA ČR. Rovněž průběh 
ostatních činností probíhal podle původních 
plánů.

Odměna za mimořádné úsilí věnované realizaci 
resortních programů Ministerstva průmyslu a 
obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva 
životního prostředí. V této oblasti se jednalo 
zejména o vedení náročných jednání k 
podmínkám implementace Národního plánu 
obnovy v rámci resortních programů. Předseda 
se rovněž intenzivně věnoval nad rámec svých 
běžných povinností organizačním opatřením v 
rámci příprav na implementaci Národního 
plánu obnovy a přípravám plánů Kanceláře TA 
Ř na rok 2022. Dále za směřování agentury, 
spojené zejména s přípravou dokumentu 
Perspektivy dalšího rozvoje TA ČR, který byl 
schválen vládou dne 5.11.2021. Rovněž za 
výrazně nadstandardní přístup při projednávání 
návrhu nového programu SIGMA se zástupci 
resortů, RVVI a dalších dotčených organizací 
(např. Svaz průmyslu ČR anebo AMSP). Veškeré 
činnosti TA ČR tak i ve druhé polovině roku 
2021 probíhaly zcela bez problémů, a to i přes 
probíhající diskuze k výhledu rozpočtu a při 
nebývalém nárůstu projektových přihlášek a 
množství hodnocení, které je na limitu 
aktuálních kapacit TA ČR.

ředitel  1 028 664,00 Kč 330 000,00 Kč 0,00 Kč 1 358 664,00 Kč 12

Proaktivní přístup při řešení záležitostí 
dotýkajících se strategického rozvoje TAČR, 
aktivní komunikace strategických rozhodnutí 
vedení, aktivní činnost v rámci komunikace s 
orgány TAČR (zejm. VR) a pracovními orgány 
(pracovní skupiny). Zvyšování kompetencí v 
oblasti leadershipu u sebe i svých podřízených 
a nastavení a prosazování koncepčního 
přístupu k práci s lidmi (personální politika a 
kariérní řád) v kontextu strategického a 
procesního řízení Kanceláře. Aktivní 
vystupování.

Za výrazně nadstandardní úsilí věnované 
realizaci resortních programů MD, MPO, MŽP 
včetně jednání o  implementaci Národního 
plánu obnovy v rámci resortních programů. 
Intenzivní přípravy nad rámec běžných 
povinností na implementaci Národního plánu 
obnovy a přípravy plánů Kanceláře TA Ř na rok 
2022. Rovněž za výrazně nadstandardní přístup 
k vedení Kanceláře při nebývalém nárůstu 
projektových přihlášek a množství hodnocení, 
které je na limitu aktuálních kapacit TA ČR.

člen/ka 
předsednictva 451 062,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 481 062,00 Kč 10

Proaktivní přístup při komunikaci v oblasti 
transferu technologií a ESIF. Aktivní 
participace nad rámec povinností v oblasti 
reprezentace TAČR a komunikaci rozhodutí 
předsednictva v rámci TAČR a mezi žadateli a 
příjemci.

X

člen/ka 
předsednictva 419 388,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 439 388,00 Kč 10

Proaktivní přístup v rámci agendy 
mezinárodní spolupráce. Aktivní participace 
nad rámec povinností v oblasti reprezentace 
TAČR a komunikaci rozhodutí předsednictva v 
rámci TAČR a mezi žadateli a příjemci.

X

člen/ka 
předsednictva 99 235,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 109 235,00 Kč 3 X

Za proaktivní přístup při získání detailního 
přehledu zásadních agend v gesci předsednictva 
a aktivit Kanceláře TAČR.

člen/ka 
předsednictva 359 536,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 419 536,00 Kč 12

Proaktivní přístup v rámci agendy podpory 
energetiky a zejména komunikace se 
zapojenými partnery (MPO a další). Aktivní 
participace nad rámec povinností v oblasti 
reprezentace TAČR a komunikaci rozhodutí 
předsednictva v rámci TAČR a mezi žadateli a 
příjemci.

Za proaktivní přístup při zajišťování gesce 
programů podpory v oblasti energetiky a 
zastupování TAČR.

člen/ka 
předsednictva 91 712,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 101 712,00 Kč 3 X

Za proaktivní přístup při získání detailního 
přehledu zásadních agend v gesci předsednictva 
a aktivit Kanceláře TAČR.

člen/ka 
předsednictva 671 461,00 Kč 110 000,00 Kč 0,00 Kč 781 461,00 Kč 12

Proaktivní přístup v rámci agendy snižování 
administrativní zátěže, aktivní přístup nad 
rámec pracovních povinností v oblasti 
přípravy nového informačního systému. 
Aktivní participace nad rámec povinností v 
oblasti reprezentace TAČR a komunikaci 
rozhodutí předsednictva v rámci TAČR a mezi 
žadateli a příjemci.

Za proaktivní přístup v oblasti přípravy 
programů a jejich financování a zajišťování 
dobré provázanosti řídící činnosti 
předsednictva.

sekční 
ředitel/ka 133 201,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 153 201,00 Kč 2 X

Za výrazně rychlé zvládnutí nových úkolů a 
odpovědností včetně proaktivního přístupu při 
zvládání svěřené agendy.

sekční 
ředitel/ka 675 105,00 Kč 145 000,00 Kč 0,00 Kč 820 105,00 Kč 11

Zásadní proaktivní přístup při implementaci 
organizační změny a zvládnutí nové role 
zástupce ředitele KaTA. Iniciativní přístup k 
řešení práce se zaměstnanci (agenda péče o 
lidské kapacity TAČR) a to nad rámec běžného 
očekávání. Aktivní přístup v evropské agendě 
ve spolupráci s MŠMT nad rámec pracovních 
povinností a to včetně komunikace s EK (DG 
RaI) a přípravy předsednictví ČR v roce 2022.

Za výrazně nadstandardní zvládání svěřených 
úkolů a přípravu hladkého přechodu a zaškolení 
nové sekční ředitelky. Extrémní nasazení při 
meziresortní spolupráci zejména s MŠMT a 
rozvoj vztahů s EK nejen v rámci českého 
předsedncitví rady EU.

sekční 
ředitel/ka 793 327,00 Kč 195 000,00 Kč 0,00 Kč 988 327,00 Kč 12

Velmi proaktivní přístup při přebírání agendy 
Sekce 2 v rámci organizační změny nad rámec 
běžných povinností, zejm. v oblasti 
leadershipu a práce s podřízenými. Aktivní 
přístup při řešení spolupráce mezi sekcemi a 
odděleními. Osobní aktivní přístup při řešení 
agendy Národního plánu obnovy.

Výrazně proaktivní přístup u svěřené agendy, 
zejméav oblasti IT a vývoje nového 
informačního systému. Nadstardní přístup při 
řešení průřezových agend souvisejících mimo 
jiné se spoluprací s resorty a organizační 
změnou.

sekční 
ředitel/ka 783 495,00 Kč

190 000,00 Kč 0,00 Kč 973 495,00 Kč 12

Velmi proaktivní přístup při řešení 
implementace organizační změny v oblasti 
ICT. Aktivní přístup k leadershipu v rámci 
svěřené agendy vysoce nad rámec běžných 
povinností. Proaktivní uchopení role správy 
rozpočtu TAČR a to včetně převzetí kompletní 
agendy a její částečně nové nastavení (tzv. 
manažerský rozpočet a plán rozpočtu). Osobní 
aktivní přístup při řešení agendy Národního 
plánu obnovy.

Výrazně proaktivní přístup při řešení 
automatizace a zefektivnění klíčových 
agend.Nadstardní přístup při řešení 
průřezových agend souvisejících mimo jiné se 
spoluprací s resorty a organizační změnou.
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