275/C2-a
Příloha č. 1 k usnesení vlády
ze dne … 2012 č. …
Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce
členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) byla zřízena zákonem č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Při své činnosti se Rada řídí tímto zákonem.
Ve znění zákona je členství v Radě veřejnou funkcí. Za výkon této veřejné funkce
náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za
podmínek stanovených zákoníkem práce. Rada zasedala v roce 2012 jedenáctkrát, proběhla tři
pracovní setkání členů Rady.
Stejně jako v minulých letech se při přípravě návrhu výše odměn za výkon veřejné funkce
jednotlivých členů Rady vychází z jejich podílu na činnosti Rady, tj. z účasti na zasedáních spolu
s přípravou, účasti na jednáních předsednictva Rady, z výkonu funkce zpravodajů určených pro
některé úkoly Rady, z účasti v pracovních skupinách Rady, z vypracovaných stanovisek
a připomínek při posuzování podkladů předkládaných na zasedáních Rady a materiálů pro schůzi
vlády, z účasti na zasedáních pořádaných k projednání závažných materiálů spolu se zástupci
spolupracujících orgánů a institucí, z účasti na zahraničních cestách jako reprezentantů Rady atd.
Na odměny členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace je z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády
České republiky, z prostředků vyčleněných na zajištění činnosti Rady pro výzkum, vývoj
a inovace, k dispozici 1 300 tisíc Kč. Předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace se svého nároku
na odměnu vzdal.
Návrh odměn jednotlivých členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2012.
Odměny jsou navrhovány pro všechny členy Rady, kteří tuto funkci v roce 2012 vykonávali.
Jméno

Odměna (Kč)

RNDr. Petr NEČAS – předseda Rady

_

PhDr. Miroslava KOPICOVÁ – 1. místopředsedkyně
Rady

138 690,-

Ing. Karel AIM, CSc. – místopředseda Rady

132 760,-

prof. PhDr. Petr
místopředseda Rady

FIALA,

Ph.D.,

LL.M.

–

97 980,-

doc. Ing. Jiří CIEŃCIALA, CSc.

55 140,-

Ing. Jaroslav DOLEŽAL, CSc., dr.h.c.

83 130,-

Ing. Zbyněk FROLÍK

68 285,-

prof. Ing. Rudolf HAŇKA, MA, PhD., FRSS, FEng.

68 715,-

RNDr. Zdeněk HAVLAS, DrSc.

62 350,-

prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, DrSc., FRCPsych.

78 040,-

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

86 945,-

prof. Tomáš JUNGWIRTH, Ph.D.

61 080,-

prof. Ing. Jiří MÁLEK, DrSc.

102 645,-

prof. Ing. Vladimír MAŘÍK, DrSc.

57 260,-

doc. RNDr. Karel OLIVA, Dr.

90 340,-

plk. prof. MUDr. Miroslav RYSKA, CSc.

57 260,-

prof. Ing. Ivo VONDRÁK, CSc.

59 380,-

CELKEM

1 300 000,-

