
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 8. listopadu 2012 č. 806 

 
Způsob 

 
stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy a člena předsednictva 

Grantové agentury České republiky a předsedy a člena předsednictva 
Technologické agentury České republiky 

  
  

1. Stanovuje se pravidelná měsíční odměna za výkon veřejné funkce předsedy a 
člena předsednictva Grantové agentury České republiky a předsedy a člena 
předsednictva Technologické agentury České republiky. 
 

2. Přestože nejde o pracovně - právní vztah, výše odměny je stanovena tak, že 
odpovídá platové třídě 16 podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
a osobnímu příplatku podle § 131 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
 

3. Výše odměny předsedy Grantové agentury České republiky a předsedy 
Technologické agentury České republiky se vzhledem k jejich zákonem daným 
povinnostem statutárního orgánu stanovuje ve výši odpovídající 100 % částky 
stanovené podle bodu 2. 

 
4. Výše odměny člena předsednictva Grantové agentury České republiky a 

člena předsednictva Technologické agentury České republiky se vzhledem k jejich 
účasti na řízení a rozhodování agentur stanovuje obdobně tak, jak je uvedeno v bodě 
2 s uplatněním výše 40 % stanovené částky. 
 

5. Uvedená odměna se vyplácí v pravidelných výplatních termínech uvedených 
agentur. 
 

Vzhledem k tomu, že se návrh podává v průběhu roku, navrhuje se, aby odměny 
za rok 2012 byly vyplaceny tak, že do rozhodnutí Rady pro výzkum, vývoj a inovace   
o změně odměny, ke které došlo na 272. zasedání této rady dne 27. dubna 2012, byly 
vyplaceny jako poměrná část ze stanovené odměny pro rok 2011 odpovídající počtu 
měsíců do tohoto rozhodnutí, za další měsíce pak podle výše uvedeného mechanismu. 
Dále pak budou odměny vypláceny průběžně podle schváleného návrhu. 
 

Odměny předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky a 
předsedy a členů předsednictva Technologické agentury České republiky budou 
vypláceny v rámci schválených limitů obou rozpočtových kapitol uvedených agentur. 
 


