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PLÁN ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
TECHNOLOGICKÉHO CENTRA
AV ČR 2022–2024

Technologické centrum AV ČR věnuje maximální pozornost vytvoření pozitivního 
a podpůrného pracovního prostředí pro všechny své zaměstnance a zaměstnanky-
ně bez ohledu na jejich národnost, gender, věk, etnickou příslušnost, náboženskou 
příslušnost nebo zdravotní postižení.

1   ÚČEL PLÁNU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Veřejné instituce, výzkumné organizace, vysoké školy i univerzity ať už státní, ne-
bo soukromé, v členských zemích EU, nebo v asociovaných státech musí pro účast 
v programu Horizont Evropa od roku 2022 splnit podmínku existujícího Plánu gen-
derové rovnosti. Tato podmínka se vztahuje na všechny výzvy s uzávěrkou od r. 2022 
v době podpisu grantové dohody. Technologické centrum AV ČR plně podporuje poli-
tiku rovných příležitostí pro všechny své zaměstnance a zaměstnankyně, a proto při 
této příležitosti vypracovalo Plán rovných příležitostí TC AV ČR na roky 2022–2024 
(dále jen „Plán“), a to na základě hloubkového auditu pracovního prostředí, který 
probíhal na podzim r. 2021.

Audit pracovního prostředí měl dvě formy: (1) mzdový audit napříč celým Tech-
nologickým centrem a (2) dotazníkové šetření otevřené pro všechny zaměstnance 
a zaměstnankyně. Dotazníkového šetření se zúčastnila naprostá většina zaměst-
nanců a zaměstnankyň, v době od 7. do 24. září jich 65 (z celkového počtu 79) od-
povědělo na celkem 33 připravených otázek. Tyto otázky byly rozdělené do čtyř 
kategorií – práce a odměňování, gender a work-life balance, rodičovská dovolená 
a kolektiv. Tento Plán je vypracovaný na základě výsledků celého auditu pracovní-
ho prostředí.

Audit identifikoval následující oblasti výzev na roky 2022–2024: směrnice Techno-
logického centra AV ČR, transparentnost odměňování, nábor nových zaměstnanců 
a zaměstnankyň a kariérní růst, flexibilita práce, management mateřských a ro-
dičovských dovolených, management work-life balance a teambuilding/kolektiv 
Technologického centra AV ČR (více viz kap. 5 Přehled implementačních řešení).



2   MONITORING A SBĚR DAT

Aktuální Plán rovných příležitostí TC AV ČR je vypracovaný na 3 roky, tj. do konce 
r. 2024. 

Sběr dat o zaměstnancích a zaměstnankyních TC proběhne vždy jednou ročně. 
V druhé polovině roku 2024 bude následovat audit, který definuje, zda (a) se usku-
tečnily všechny naplánované akce a (b) vypracovaly všechny avizované dokumen-
ty. Tento audit tedy proběhne ve třetím roce implementace Plánu s tím, že by měl 
vyústit v aktualizaci samotného Plánu. 

Pro úspěšnou implementaci Plánu budou vyčleněny potřebné pracovní kapacity 
a dostatečné finanční prostředky. Jednotlivá implementační řešení mají vždy při-
dělenou osobu, která je zodpovědná za splnění daných úkolů. Za celkovou imple-
mentaci Plánu zodpovídají zástupci ESÚ ve spolupráci s oddělením NICER, tj. audit 
v r. 2024 a aktualizaci Plánu provedou zástupci NICER a ESÚ.

3    PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGICKÉHO 
CENTRA AV ČR 

Technologické centrum AV ČR, z. s. p. o., (TC AV ČR) je zájmovým sdružením právnic-
kých osob (https://www.tc.cz/cs/o-nas). Centrum podporuje zapojení České republi-
ky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie 
pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje 
vznik a rozvoj inovačních firem.

Vrcholným orgánem TC AV ČR je Rada TC AV ČR, statutárním zástupcem a CEO je 
ředitel. TC AV ČR se člení do pěti útvarů, v čele každého útvaru je vedoucí útvaru.
 

Organizační schéma TC AV ČR

Ke dni 31. 12. 2021 mělo TC celkem 79 zaměstnaných osob, z toho bylo 5 zaměst-
nankyň na mateřské dovolené. Na plný úvazek pracovalo 52 zaměstnanců a zaměst-
nankyň (bez mateřských dovolených), zkrácený úvazek mělo 22 zaměstnanců a za-
městnankyň (5 na 80%, 2 na 75%, 1 na 70%, 1 na 62,5%, 4 na 60%, 2 na 50%, 3 na 
40%, 1 na 37,5%; 1 na 30%, 1 na 25%, 1 na 20%).
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Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnaných osob v TC AV ČR

4    KODEX PRÁCE V TECHNOLOGICKÉM 
CENTRU AV ČR 

Kodex práce popisuje systém práce a základní principy odměňování v TC AV ČR 
s cílem transparentně představit pracovní podmínky pro všechny zaměstnance 
a zaměstnankyně. Kodex dále stanovuje základní podmínky pro nábor nových osob 
a představuje základní možnosti pro vyvážení osobního a pracovního života.

4.1  Principy odměňování

Principy odměňování se řídí interní směrnicí „Mzdová motivace zaměstnanců a za-
městnankyň“, která je všem společně s ostatními platnými směrnicemi a interními 
předpisy dostupná v Interním informačním systému TC AV ČR (Istec).

V TC AV ČR je uplatňován systém pevné složky mzdy a pohyblivé složky mzdy (po-
loletní prémie, odměny z fondu vedoucího, cílové odměny). Výše pevné složky mzdy 
vychází z pracovní kategorie, do které je zaměstnanec/zaměstnankyně v souladu s 
uzavřenou pracovní smlouvou zařazen/a, tj. jakou pozici zastává. V rámci pracovní 
kategorie a v souladu se stanovenými požadavky (kvalifikace, jazykové dovednosti, 
délka praxe) je danému člověku přiřazen tarifní stupeň.

Pohyblivá složka mzdy je dána na základě komplexního hodnocení zaměstnance ne-
bo zaměstnankyně a jeho/jejího pracovního výkonu za sledované období. Toto hod-
nocení probíhá vždy v červnu a listopadu. Cílem pohyblivé složky mzdy je motivace 
ke kvalitním pracovním výsledkům. Během hodnocení vedoucí oddělení navrhují vý-
konnostní příplatek a pololetní odměny, které schvaluje ředitel TC AV ČR.

Výše výkonnostního příplatku, který je vyjádřen jako procento z pevné měsíční slož-
ky mzdy a je vyplácen měsíčně, je stanovena na základě zhodnocení pracovního vý-
konu daného člověka a podílu (příspěvku) na dosažených pracovních výsledcích od-
dělení za hodnocené období, přičemž je přihlíženo i k očekávaným pracovním úkolům 
v následujícím hodnoceném období. Jeho výše se stanovuje na další pololetí a je sou-
částí mzdového výměru.

Pololetní prémie se vyplácejí v červnové a listopadové mzdě zpětně, tj. dle skuteč-
ných dosažených pracovních výsledků pracovníka či pracovnice za uplynulé hodno-
cené období. Pololetní prémie jsou vypláceny v závislosti na výsledcích hospodaření 
TC AV ČR a výkonu jednotlivců. Těm, kteří odpracovali v daném roce pouze část pra-
covních dnů, např. z důvodu pozdějšího uzavření pracovního poměru, mateřské/ro-
dičovské dovolené, pracovní neschopnosti, neplaceného volna nebo odchodu do dů-
chodu, se vyplácí alikvotní část pololetní odměny.
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4.2  Nábor nových zaměstnanců a zaměstnankyň

TC AV ČR uplatňuje politiku nediskriminačního náboru zaměstnanců a zaměstnan-
kyň, plně respektující platnou legislativu. Základní myšlenkou náborového procesu 
je najít nejvhodnější osobu na danou otevřenou pozici.

Požadavek na obsazení pracovního místa zpracovává vedoucí oddělení, v jehož útva-
ru má být pracovní místo obsazeno, a tento požadavek schvaluje ředitel TC AV ČR. 
Požadavek na obsazení pracovního místa je podkladem pro podání inzerátu.

Inzeráty nabízející pozice v TC AV ČR jsou všechny v sekci „Co vám nabízíme“ opat-
řené větou: „Technologické centrum AV ČR dělá maximum pro to, aby svým zaměst-
nancům a zaměstnankyním bez ohledu na jejich národnost, gender, věk, etnickou 
příslušnost, náboženskou příslušnost nebo zdravotní postižení vytvořilo pozitivní 
pracovní prostředí.“ Inzeráty jsou psané genderově senzitivním jazykem.

Členové a členky hodnotící komise jsou seznámeni s legislativou o náboru nových za-
městnanců a zaměstnankyň (s ohledem na otázky diskriminačního charakteru, viz 
zákoník práce).

4.3  Vyvážený pracovní a osobní život

TC AV ČR umožňuje využívání zkrácených pracovních úvazků a práce z domu na zá-
kladě individuální dohody tak, aby zaměstnanci a zaměstnankyně mohli kvalitně vy-
vážit svůj pracovní a osobní život při splnění všech pracovních úkolů.

Interní schůzky, porady a setkání pracovních skupin by měly být naplánované ideál- 
ně v čase mezi 9.30 a 14.00 tak, aby se mohli bez problémů účastnit všichni za-
městnanci a zaměstnankyně s ohledem na případné zkrácené úvazky nebo upra-
vené pracovní doby. V případech, kdy je to možné, se schůzky konají také v hybrid-
ním formátu.

Zaměstnanci a zaměstnankyně mají možnost využít umístění svého dítěte do ně-
které z dětských skupin AV ČR (obdoba školky).

Graf č. 2: Přehled počtu osob zaměstnaných
na plný a zkrácený úvazek 

V případě, že zaměstnanec/zaměstnankyně potřebuje změnit výši pracovního úvaz-
ku nebo cítí jakoukoliv diskriminaci na pracovišti, obrací se na svého nadřízeného ve-
doucího/vedoucí.
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5    PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH ŘEŠENÍ
Identifikovaná výzva

Směrnice TC

Transparentnost odměňování

Nábor nových zaměstnanců
a zaměstnankyň a kariérní růst apod.

Flexibilita práce

Management MD/RD

Aktivní management work-life
balance (WLB)

Kolektiv/teambuilding

Cíl/strategie

Směrnice Technologického centra budou aktualizovány tak, aby aktivně podporo-
valy rovnost příležitostí.

Všichni zaměstnanci a zaměstnankyně znají principy, na jejichž základě je založe-
ná výše jeho/její mzdy, včetně výkonnostního příplatku, a jaké je třeba splnit pod-
mínky pro její růst.

Všichni zaměstnanci a zaměstnankyně znají principy, na jejichž základě jsou vy-
placené (1) výkonnostní prémie, tj. pololetní a roční a další (2) mimořádné odmě-
ny, tj. za splnění úkolů nad rámec běžné pracovní činnosti či bonusy k významným 
pracovním i osobním výročím. 

Nábor nových zaměstnanců a zaměstnankyň musí nabídnout rovné příležitosti 
všem bez předsudků a diskriminace. 

Cílem je, aby se zaměstnanci a zaměstnankyně v systému uspořádání Technolo-
gického centra cítili komfortně, znali jasně svoji náplň práce a měli možnost in-
dividuálního růstu, který nemusí být nutně vertikální, ale spíše kompetenční, od-
borný, finanční atd.

Každý zaměstnanec/každá zaměstnankyně zná podmínky pro využití různých ná-
strojů pro flexibilitu práce v rámci Technologického centra (například s ohledem 
na výši úvazku nebo práci z domu po domluvě s vedoucím oddělení).

Podpora zaměstnavatele při čerpání rodičovské dovolené zaměstnanci bez ohledu 
na gender, tj. jak ženy, tak muži, se cítí komfortně při odchodu na mateřskou/ot-
covskou nebo rodičovskou dovolenou a při jejich čerpání. Návraty z MD/RD dovole-
né jsou kvalitně řízené na základě individuální dohody.

Aktivní management work-life balance na individuální úrovni.

Posílení sounáležitosti v rámci jednotlivých oddělení i v rámci celého Technolo-
gického centra. 

Řešení

Identifikace problematických pasáží ve směrnicích TC a jejich aktualizace tak, aby 
směrnice byly psané genderově senzitivním jazykem a aby byly principy pro rovné 
příležitosti explicitně zapracované do textu směrnic.

Vypracování nového konsolidovaného a přehledného znění směrnice o odměňo-
vání zaměstnanců a zaměstnankyň TC (tj. složky mzdy, odměny a podmínky pro 
jejich udělení). Směrnice bude reflektovat principy rovného zacházení a nedis-
kriminace. Tento dokument bude představen na poradě Technologického centra. 
Směrnice bude aktualizovaná vždy na základě potřeby.

Vedoucí oddělení v rámci pravidelného hodnocení zaměstnanců stanoví individuál-
ní cíle pro podřízené zaměstnance/zaměstnankyně, případně týmy. Dosažení cílů 
by mělo být zohledněno při dalším hodnocení zaměstnanců. 

(a) Principy pro přijímání nových zaměstnanců a zaměstnankyň jsou součástí Plá-
nu rovných příležitostí TC (viz kap. 4 Kodex práce). 
(b) Vytvoření vstupního manuálu pro nové zaměstnance a zaměstnankyně TC (in-
formace o firemních postupech, návod pro Istec, informace o pololetním hodno-
cení atd.). 

Aktivní management lidských zdrojů pro individuální rozvoj zaměstnanců a za-
městnankyň. Vedoucí oddělení budou monitorovat potřeby zaměstnanců a za-
městnankyň ve svých odděleních (například na pravidelných poradách oddělení). 

Principy a možnosti pro flexibilitu práce v TC jsou součástí Plánu rovných příleži-
tostí (viz kap. 4 Kodex práce). 

Odchozí na MD/RD zpracuje ve spolupráci se svým nadřízeným vedoucím/nadříze-
nou vedoucí jednoduchý formulář pro komfortní čerpání MD/RD. Součástí sezna-
mu budou mimo jiné otázky, zda si odchozí přeje udržet kontakt se svým zástup-
cem/svojí zástupkyní nebo zda si přeje udržet kontakt s pracovním prostředím 
(agendou) nebo případně s kolektivem. Při odchodu na MD/RD je také potřeba sta-
novit předpokládaný termín návratu, aby bylo možné k danému termínu vytvořit 
individuální plán pro znovuzačlenění do pracovního procesu. 

Školení pro zaměstnance a zaměstnankyně TC, jak přispívat k vyrovnané WLB po 
individuální stránce.

Identifikace a implementace projektů napříč odděleními TC, které mají potenciál 
posílit personální a pracovní vazby v Technologickém centru (příklad: pracovní sku-
pina napříč odděleními zorganizuje Rodinný a sportovní den TC nebo interní pre-
zentaci témat zajímavých pro ostatní oddělení). 

Každé oddělení si zvolí vlastní způsob pro posílení kolektivu (příklad: NICER zvolí 
variantu výjezdního zasedání jednou za rok).

Časový plán

Do konce roku 2022.

Do konce 2022 bude vypracována
nová směrnice pro odměňování. 

Každý půlrok při pravidelném
hodnocení zaměstnanců.

Manuál do prosince 2022.

Dle potřeby. 

Součást Plánu rovných příležitostí. 

Formulář do konce r. 2022. 

Školení v r. 2022, podle zájmu
možné opakovat. 

Do konce r. 2023, poté pravidelně 
opakovat. 

Každý rok. 

Výsledný indikátor /
Zodpovědný řešitel

Aktualizované směrnice TC /
Ekonomicko-správní úsek ve
spolupráci s finančními
a právními NCP.

Nová směrnice pro odměňování /
Ekonomicko-správní úsek. 

Každý půlrok proběhne se
zaměstnanci a zaměstnankyněmi
individuální pohovor v rámci
pravidelného hodnocení
zaměstnanců / vedoucí oddělení.

Manuál pro nové zaměstnance
a zaměstnankyně / personální
oddělení.

Diskuse v rámci porad oddělení/
vedoucí oddělení. 

Ekonomicko-správní úsek.

Formulář při odchodu na MD/RD / ESÚ 
ve spolupráci s NICER.  

Uspořádané školení od externích
školitelů / finanční a právní NCP,
oddělení NICER.

Vytvoření pracovní skupiny pro
teambuilding v rámci TC
a uspořádání alespoň jedné kolektivní 
akce pro TC / Kancelář ředitele ve
spolupráci s NICER. 

Individuální výstup z každého
oddělení/ vedoucí oddělení. 

Tento dokument byl schválen ředitelem Technologického centra AV ČR Ing. Karlem Klusáčkem, CSc., MBA. Společnost je zájmovým sdružením právnických osob, které je zapsáno
ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka58787
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EQUAL OPPORTUNITIES PLAN
OF THE TECHNOLOGY CENTRE 
CAS 2022–2024

The Technology Centre CAS pays maximum attention to creating a positive and 
supportive work environment for all its employees, regardless of their nationali-
ty, gender, age, ethnicity, religion or disability status.

1   PURPOSE OF THE EQUAL OPPORTUNITIES PLAN
Public bodies, research organizations or higher education establishments, wheth-
er public or private, in EU Member States or Associated Countries must meet the 
condition of the existing Gender Equality Plan for participation in the Horizon Eu-
rope programme from 2022 onwards. This condition applies to all calls with a dead-
line of 2022 or later at the time the Grant Agreement is signed. The Technology 
Centre CAS fully supports the policy of equal opportunities for all its employees, 
and therefore on this occasion developed the TC CAS Plan of Equal Opportunities 
for the years 2022–2024 (hereinafter, the "Plan"), based on an in-depth audit of 
the working environment which took place in the fall of 2021.

The work environment audit took two forms: (1) a payroll audit across the entire 
Technology Centre and (2) a questionnaire survey open to all employees. Most em-
ployees took part in the questionnaire survey; between 7 and 24 September, 65 of 
them (out of 79) answered a total of 33 prepared questions. These questions were 
divided into four categories – work and remuneration, gender and work-life balance, 
parental leave and the team constitution. This Plan is based on the results of the 
entire work environment audit.

The audit identified the following areas of challenges for the years 2022–2024: 
guidelines of the Technology Centre CAS, remuneration transparency, employee re-
cruitment and career growth, job flexibility, maternity and parental leave manage-
ment, work-life balance management and teambuilding/team constitution of the 
Technology Centre CAS (for more detail, see chapter 5 Overview of implementation 
solutions).



2   MONITORING AND DATA COLLECTION

The current Plan of Equal Opportunities of the TC CAS has been prepared for 
3 years, i.e., until the end of 2024.

The collection of data on TC CAS employees will take place once a year. An audit 
will follow in the second half of 2024, which defines whether (a) all planned actions 
have taken place and (b) all foreseen documents have been prepared. This audit 
will therefore take place in the third year of implementation of the Plan, with the 
proviso that it should result in an update of the Plan itself.

The necessary work capacities and sufficient financial resources will be allocated for 
the successful implementation of the Plan. Individual implementation solutions al-
ways have an assigned person who is responsible for fulfilling the given tasks. Rep-
resentatives of the Economic and Administration Department are responsible for 
the overall implementation of the Plan in cooperation with the NICER department, 
i.e., the audit in 2024 and the update of the Plan will be carried out by representa-
tives of the NICER and the Economic and Administration Department.

3    INTRODUCTION TO THE TECHNOLOGY 
CENTRE CAS 

The Technology Centre CAS, z.s.p.o., abbreviated TC CAS, is an Interest association 
of legal entities (https://www.tc.cz/en/about-us). The Centre supports Czech Repub-
lic's involvement in the European Research Area, prepares analytical and conceptual 
studies for research and innovation, undertakes international technology transfer 
and supports the establishment and development of innovative companies.

The supreme body of the TC CAS is the TC CAS Council, the statutory representative 
and the CEO is the director. The TC CAS is divided into five departments, each de-
partment is headed by a department head.

Organizational chart of Technology Centre CAS

As of 31 December 2021, TC CAS had a total of 79 employees, of which 5 were on 
maternity leave. 52 employees worked full time (not counting maternity leave), 
22 employees worked part time (5 to 80%, 2 to 75%, 1 to 70%, 1 to 62.5%, 4 to 60%, 
2 to 50%, 3 to 40%, 1 to 37.5%; 1 to 30%, 1 to 25%, 1 to 20%).
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Diagram no. 1: Development of the number
of Technology Centre CAS employees

4    LABOUR CODE ADOPTED AT THE TECHNOLOGY 
CENTRE CAS 

The Labour Code describes the system of work and the basic principles of remuneration 
at the TC CAS in order to transparently present working conditions for all employees. 
The Code also sets out the basic conditions for the recruitment of new employees and 
presents the basic possibilities for balancing personal and professional life.

4.1  Remuneration principles

The remuneration principles are governed by the internal directive “Remuneration 
practices”, which is available to all, together with other valid directives and internal 
regulations, in the Internal Information System of the TC CAS (Istec).

The TC CAS applies a system of fixed salary and variable salary components (semi-an-
nual bonuses, remuneration from the manager's fund, target remuneration). The 
amount of the fixed salary component is based on the job category in which the 
employee is assigned in accordance with the concluded employment contract, i.e., 
what position he / she holds. Within the job category and in accordance with the 
set requirements (qualifications, language skills, length of experience), the person 
is assigned a tariff level.

The variable component of the salary is given based on a comprehensive evalua-
tion of the employee and his / her work performance for the monitored period. This 
evaluation always takes place in June and November. The goal of the variable salary 
component is to motivate quality work results. During the evaluation, the depart-
ment heads propose performance supplements and semi-annual bonuses, to be ap-
proved by the TC CAS director.

The amount of the performance bonus, which is expressed as a percentage of the 
fixed monthly salary component and is paid monthly, is determined based on the 
evaluation of the given employee's work performance and his / her share (contribu-
tion) in the department's work results for the evaluated period, also taking into ac-
count the expected work tasks in the next period to be evaluated. Its amount is de-
termined for the next half of the year and is part of the salary.

Half-year bonuses are paid retrospectively as part of the June and November sal-
ary payments, i.e., according to the actual work results achieved by the employee 
for the past evaluated period. These half-year bonuses are paid depending on the 
financial results of the TC CAS and the performance of the individuals concerned. 
Those who have worked only part of the working days in a given year, e.g., due to 
having arrived later during the period, to maternity / parental leave, sick leave, un-
paid leave or retirement, are paid an aliquot part of the half-yearly remuneration.
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4.2  Recruitment of new employees

TC CAS applies a policy of non-discriminatory recruitment, fully respecting the ap-
plicable national legislation. The basic idea of the recruitment process is to find the 
most suitable person for the given open position.

The request for a job is processed by the head of the department concerned where 
the job is to be filled and this request is approved by the TC CAS director. The re-
quirement to fill a job is the basis for placing an advertisement.

In the section "What we offer", all advertisements offering positions in TC CAS con-
tain the following phrase: "The Technology Centre of the CAS is doing its utmost 
to create a positive work environment for its employees, male and female, regard-
less of their nationality, gender, age, ethnicity, religion or disability." The advertise-
ments are construed in a gender-sensitive language.

The members of the evaluation committee are acquainted with the legislation on 
the recruitment of new employees (with regard to issues of a discriminatory nature, 
see the Labour Code).

4.3  Balanced professional and personal life

The TC CAS allows the use of part-time work and work from home on the basis of in-
dividual agreements so that employees can balance their professional and personal 
life in the performance of all work tasks.

Internal meetings, consultations and working group meetings should ideally be 
scheduled between 9.30 am and 2.00 pm so that all employees can easily attend 
with regard to possible part-time or adjusted working hours. Where possible, meet-
ings are also held in a hybrid format.

Employees have the opportunity to use their child's placement in one of the chil-
dren's groups of the CAS (similar to a kindergarten).

Diagram no. 2: Overview of the number
of persons employed full-time and part-time 

If an employee needs to change the working hours or feels any discrimination in the 
workplace, he/she is to contact his/her immediate superior.
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5    OVERVIEW OF IMPLEMENTATION SOLUTIONS
Challenge identified 

TC directives

Remuneration transparency

Recruitment of new employees
and career growth, etc.

Work flexibility

Maternity / parental leave
management

Active work-life balance (WLB)
management

Team constitution / teambuilding

Goals/Strategies

The Technology Centre directives shall be updated to actively promote equal op-
portunities.

 
All employees know the principles on the basis of which their salary is based, inc-
luding the performance bonus, and what conditions must be met by any individu-
al employee for his/her salary to increase.

All employees are aware of the principles on the basis of which (1) performan-
ce bonuses are paid, i.e., semi-annual and annual and other (2) extraordinary re-
muneration, i.e., for the fulfilment of tasks beyond normal work activities or bo-
nuses for significant work and personal anniversaries. 

Recruitment must offer equal opportunities to all without prejudice and discri-
mination. 

The aim is for employees in the Technology Centre's organization system to feel 
comfortable, to know their job clearly and to enjoy the opportunity for individu-
al growth, which is not necessarily vertical, but rather competence-oriented, pro-
fessional, financial, etc.

Every employee knows the conditions for using the various tools for work flexibili-
ty within the Technology Centre (for example, with regard to the amount of work 
or working from home in agreement with the head of department).

Employer's support to employees drawing parental leave regardless of gender, i.e., 
where both women and men feel comfortable when going on maternity/paterni-
ty or parental leave and while taking such leave. Returns from maternity/pater-
nity or parental leaves are well managed on the basis of individual agreements. 

Active management of the work-life balance on an individual level.

Strengthening of the spirit of belonging within individual departments and within 
the entire Technology Centre. 

Solutions

Identification of problematic passages in the TC directives and their updating 
so that they are construed in a gender-sensitive language and that the princi-
ples for equal opportunities are explicitly incorporated into the text of the gui-
delines/directives.

Elaboration of a new consolidated and transparent wording of the directive on 
remuneration of the TC employees (i.e., the salary components, remuneration 
and conditions for awarding). The directive shall reflect the principles of equal 
treatment and non-discrimination. This document will be presented at a mee-
ting of the Technology Centre. The directive will always be updated as necessary. 

Within the framework of regular employee evaluation, the head of department 
sets individual goals for subordinate employees or teams. The achievement of 
those objectives ought to be taken into account in the further evaluation of em-
ployees. 

(a) The principles for the recruitment of new employees are part of the TC Equal 
Opportunities Plan (see Chapter 4 of the TC CAS Labour Code). 
(b) Creation of an entry manual for new TC employees (information on compa-
ny procedures, instructions for Istec, information on mid-term evaluation, etc.). 

Active human resources management for individual development of employees. 
Department heads will monitor the needs of employees in their departments (for 
example, at regular department meetings). 

The principles and possibilities for work flexibility in the TC are part of the Equal 
Opportunities Plan (see Chapter 4 of the TC CAS Labour Code). 

Those who leave for maternity/paternity or parental holidays will fill out a simp-
le form for comfortable drawing of maternity/paternity or parental leave in coo-
peration with their superior manager. The list of questions in the form will inclu-
de questions about whether the person leaving wishes to keep in touch with his/
her temporary substitute or whether he/she wishes to keep in contact with the 
work environment (agenda) or possibly his/her work team. As part of leaving for 
maternity/paternity or parental leave, it is also necessary to set an expected re-
turn date in order to be able to create an individual plan for reintegration into the 
work process by that date. 

Training for TC staff on how to contribute to the WLB on an individual basis.

Identification and implementation of projects across TC departments that ha-
ve the potential to strengthen personnel and work ties in the Technology Centre 
(example: a cross-department working group will organize a TC Family and Sports 
Day or an internal presentation of topics of interest to other departments). 

Each department chooses its own way to strengthen the team (example: NICER 
chooses the off-site department meeting option once a year).

Timetable

By the end of 2022.

A new remuneration directive will be 
formulated by the end of 2022. 
 

Every six months on the occasion
of regular employee evaluations.

Manual until December 2022.

As necessary. 

Component part of the Equal
Opportunities Plan. 

Form until the end of 2022. 

Training in 2022, can be repeated
if there is enough interest. 

Until the end of 2023, then to be
repeated regularly. 

Each year. 

Resultant indicator /
Responsible officer

Updated TC guidelines/directives / 
Economic and Administration
Department in cooperation with
financial and legal NCPs. 

New Remuneration Directive /
Economic and Administration
Department. 

Every six months, employees are
interviewed individually as part of
a regular staff appraisal / heads of 
department.

Manual for new employees /
personnel department.

Discussion within department
meetings / heads of departments. 

Economic and Administration
Department.

Form for maternity/ paternity
or parental leave / Economic and
Administration Department in
cooperation with NICER. 

Organized training by external
trainers / financial and legal NCPs, 
the NICER department.

Setting up a working group for
teambuilding within the TC and
organization of at least one collective 
event for the TC / Director's Office
in cooperation with NICER. 

Individual output from each
department / heads of departments. 

This document was approved by the director of the Technology Centre CAS Karel Klusáček, MSc., PhD., MBA. The Association is an interest association of legal entities, which is registered
with the Associations and Societies Register of the Municipal Court in Prague, Section L, dossier 58787


