
 

      
 
 
Praha dne 9. března 2016 
Č. j.:  986/2016/GAČR/SMS 
 
 
Vážená paní inženýrko, 
 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 29. 2. 2016 si Vám dovolujeme zaslat požadované informace ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

1) Kolik činil průměrný měsíční plat (včetně příplatků) současného šéfa vašeho úřadu/ vaší 
organizace za posledních 12 měsíců?  
Průměrný měsíční příjem předsedy Grantové agentury České republiky za posledních 12 měsíců 
činil 130 071 Kč (při 100 % pracovním úvazku). 
 

2) Kdy byl šéf jmenován do funkce? 
Předseda Grantové agentury České republiky byl jmenován do funkce na jednání vlády České 
republiky dne 1. 10. 2014. 
 

3) Jaké odměny (tj. příjem vedle platu a příplatků) dostal za posledních 12 měsíců? 
Pokud je to možné, prosím o přehled rozčleněný na jednotlivé měsíce. 
Předseda Grantové agentury ČR obdržel v posledních 12 měsících tyto odměny: 
04/2015   75 tis. Kč 
07/2015   75 tis. Kč 
09/2015   76 tis. Kč 
12/2015   77 tis. Kč 
 

4) Kolik činil průměrný měsíční příjem předchozího šéfa (plat včetně příplatků a odměn) 
v posledním roce jeho/jejího působení ve funkci? 
Prosím uveďte jeho jméno a datum jmenování a datum odchodu z funkce. 
Předseda Grantové agentury ČR Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. byl jmenován do funkce dne 
10. 10. 2008, z funkce rezignoval dne 30. 9. 2014. Byl zaměstnán na 70,1% úvazku a jeho 
průměrný měsíční příjem v posledním roce působení činil 80 191 Kč. 
 

5) Kdo je oprávněn jmenovat šéfa vašeho úřadu? 
V souladu se zákonem 130/2002 Sb, o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z  veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, § 36  ods.t (5) členy 



 

předsednictva Grantové agentury České republiky jmenuje a odvolává vláda České republiky 
na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 
 
 

6) Jaká je výše rozpočtu vaší organizace/ úřadu a z jakých hlavních zdrojů je rozpočet financován? 
Grantová agentura ČR je správcem rozpočtové kapitoly státního rozpočtu č. 321 a její celkový 
rozpočet na rok 2016 činí 3 833 110 tis. Kč. 
 

7) Kolik máte zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky)? 
  Grantová agentura ČR má celkem 42 zaměstnanců přepočtených na plné úvazky. 
 
 
S pozdravem 
 
       Ing. Lada Knetlová    
                   ředitelka Kanceláře GA ČR 
 
Za správnost odpovídá 
Ing Marie Kohoutová, úsek analytický 

 




