
 
 
 
 
 
 

 
 

4/2021 

Zveřejnění informací dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Grantová agentura České republiky (dále jen „GA ČR“) obdržela dne 9. června 2021 žádost podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), 
o poskytnutí následujících informací: 

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 2020 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené 
pozice, resp. funkce za období od 1.1.2020 do 31.12.2020). 

Požadované informace byly žadateli poskytnuty v elektronické podobě a uvádíme je v níže uvedené 
tabulce: 

*) jedná se o hrubý příjem 

Pozice Útvar Celé jméno Plat vč. fin. 
odměn ∑ 
v Kč za dané 
období* 

Z toho 
odměna ∑ 
v Kč za 
dané 
období* 

Jiné funkční 
požitky 
(mimo mzd. 
systém) 

Období 
(počet 
měsíců) 

předseda GAČR PRED.GA ČR 
 

Koča Jaroslav, 
prof. RNDr., 
DrSc. 

113 282,00 0,00 0,00 1 

předsedkyně GAČR PRED.GA ČR 
 

Valkárová Alice, 
RNDr., DrSc. 

1 540 538,00 250 000,00 0,00 11 

místopředsedkyně 
GAČR 

PRED.GA ČR 
 

Hronová 
Stanislava, prof. 
Ing.,CSc., dr.h.c 

826 184,00 160 000,00 0,00 12 



 
 
 
 
 
 

 
 

Zdůvodnění odměn – předsedkyně GA ČR 

Předsedkyně Grantové agentury České republiky plnila úkoly nad rámec svých běžných povinností, 
zejména: 

• Zpracování rozsáhlé Zprávy o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2019;  
• Příprava a vyhlášení soutěží v rámci stávajících SGP;  
• Příprava první soutěže v rámci nově schválené SGP „Grantové projekty JUNIOR STAR“;  
• Příprava první multilaterální výzvy k podávání návrhů projektů v rámci upravené SGP 

„Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“)“;  
• Zpracování analýzy ukončené SGP „Projekty na podporu excelence v základním výzkumu“;  
• Flexibilní reakce na situaci vzniklou v souvislosti s pandemií COVID-19 - příprava a vyhlášení 

nových výzev k podávání společných návrhů projektů mezinárodní spolupráce hodnocených 
na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-
19, a to s Rakouskem a Švýcarskem;  

• Operativní řešení v nouzovém stavu – zrušení vyhlášených veřejných soutěží, příprava 
a vyhlášení nových veřejných soutěží, díky čemuž bylo fakticky prodlouženo podávání návrhů 
projektů a úprava pravidel pro běžící projekty za účelem umožnit řešitelům maximálně 
efektivně využít poskytnuté prostředky; 

• Příprava slavnostního předání Ceny předsedkyně GA ČR; 
• Koordinace činnosti GAČR v podmínkách nouzového stavu; 
• Příprava Koncepce činnosti GAČR 2021+; 
• Příprava veřejných soutěží Postdoc Individual Fellowship; 
• Příprava nové skupiny grantových projektů orientovaného základního výzkumu. 

 
Zdůvodnění odměn – místopředsedkyně GA ČR 

Místopředsedkyně Grantové agentury České republiky plnila úkoly nad rámec svých běžných povinností, 
zejména: 

• Zpracování rozsáhlé Zprávy o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2019;  
• Příprava a vyhlášení soutěží v rámci stávajících SGP;  
• Příprava první soutěže v rámci nově schválené SGP „Grantové projekty JUNIOR STAR“;  
• Příprava první multilaterální výzvy k podávání návrhů projektů v rámci upravené SGP 

„Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“)“;  
• Zpracování analýzy ukončené SGP „Projekty na podporu excelence v základním výzkumu“;  
• Flexibilní reakce na situaci vzniklou v souvislosti s pandemií COVID-19 - příprava a vyhlášení 

nových výzev k podávání společných návrhů projektů mezinárodní spolupráce hodnocených 
na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-
19, a to s Rakouskem a Švýcarskem;  

• Operativní řešení v nouzovém stavu – zrušení vyhlášených veřejných soutěží, příprava 
a vyhlášení nových veřejných soutěží, díky čemuž bylo fakticky prodlouženo podávání návrhů 
projektů a úprava pravidel pro běžící projekty za účelem umožnit řešitelům maximálně 
efektivně využít poskytnuté prostředky; 

• Příprava slavnostního předání Ceny předsedkyně GA ČR; 
• Koordinace činnosti GAČR v podmínkách nouzového stavu; 
• Příprava Koncepce činnosti GAČR 2021+; 
• Příprava veřejných soutěží Postdoc Individual Fellowship; 
• Příprava nové skupiny grantových projektů orientovaného základního výzkumu.  


