
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace ve věci uvedení veškerých složek mzdy 
vrcholových představitelů Úřadu vlády (tj. hrubá mzda, odměny, mimořádné 
odměny, osobní ohodnocení, akciový program, pojištění atd.) za celý rok 2011. 
Konkrétn ě se jedná o následující posty: 
 

• Vedoucího Úřadu vlády; 
• Ředitele/vedoucího oddělení kanceláře Úřadu vlády; 
• Ředitele/vedoucího analytického oddělení; 
• Ředitele odboru vládní agendy; 
• Ředitele odboru personálního; 
• Ředitele odboru interního auditu a kontroly; 
• Ředitele odboru vnitřní bezpečnosti; 
• Náměstka vedoucího Úřadu vlády a vrchního ředitele sekce ekonomické 
     a správní; 
• Ředitele odboru rozpočtu, a financování; 
• Ředitele odboru hospodářské správy; 
• Ředitele/vedoucího oddělení veřejných zakázek; 
• Ředitele odboru dopravy; 
• Ředitele odboru informatiky; 
• Vládního zmocněnce pro rozšíření JETÉ; 
• Rada vlády pro informační společnost (platí pro všechny členy' včetně uvedení 

jejich počtu); 
• Vrchního ředitele sekce kabinetu předsedy vlády; 
• Ředitele odboru tiskového a styku s veřejností; 
• Ředitele odboru analýz a informací; 
• Ředitele odboru protokolu a zahraničních vztahů; 
• Vrchního ředitele sekce odborných agend; 

 
• Ředitele odboru protidrogové politiky; 
• Ředitele odboru pro obranu a bezpečnost; 
• Vrchního ředitele sekce a státního tajemníka pro evropské záležitosti; 
• Ředitele odboru pro informování o evropských záležitostech; 
• Ředitele odboru koncepčního a institucionálního; 
• Ředitele odboru koordinace evropských politik; 
• Vládního zmocněnce pro lidská práva a vrchního ředitele sekce; 
• Ředitele odboru lidských práv a ochrany menšin; 
• Ředitele odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách (agentura); 
• Náměstka/ředitele sekce výzkumu a vývoje - hlavního vědeckého poradce; 
• Ředitele odboru výzkumu, vývoje a inovací. 

 
 
 
 
 



 
 
Dále požaduji uvedení totožných informací (viz výše) i o vedoucích pracovnících 
v útvarech místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády -
tj. následujících vedoucích představitelů: 

• Ředitele kabinetu místopředsedkyně vlády; 
• Náměstka/ředitele sekce Legislativní rady vlády; 
• Vedoucího oddělení analýz a sekretariátu Sekce Legislativní rady vlády; 
• Vedoucího oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadu regulace (RIA); 
• Ředitele odboru vládní legislativy; 
• Ředitele odboru kompatibility; 
• Náměstka/ředitele sekce pro koordinaci boje s korupcí; 
• Ředitele odboru pro koordinaci boje s korupcí. 

 
Má žádost se dále týká uvedení počtu všech interních či externích poradců, výše 
jejich pracovního úvazku a rovněž uvedení veškerých složek jejich mzdy (tj. hrubá 
mzda, odměny, mimořádné odměny, osobní ohodnocení, akciový program, 
pojištění, atd.) za celý rok 2011. 


