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Č. j. UKPF/95862/2021-2 Vyřizuje:   Sojka V Praze dne:  8.3.2021 

 

SDĚLENÍ 

VÝZVA K UPŘESNĚNÍ ŽÁDOSTI 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, (dále jen „Právnická fakulta UK“) na základě § 6 odst. 1 a 

§ 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále též jen „zákon o svobodný přístup k informacím“),  

 

vyřizuje: 

 

žádost žadatelky XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX, PSČ: XXXXX, e-

mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, doručené Právnické fakultě UK dne 5.3.2021, o poskytnutí 

následujících informací: 

- „výše měsíční mzdy začínajícího akademického pracovníka na plný úvazek (odborný asistent 
nebo ekvivalent), a to zaprvé formální výši mzdy a zadruhé rovněž průměrnou měsíční mzdu 
včetně příplatků a odměn,  

- výše měsíční mzdy vedoucího katedry fakulty (zaměstnanec na plný úvazek), a to zaprvé 
formální výši mzdy a zadruhé průměrnou měsíční mzdu včetně příplatků a odměn.“ 

 

takto: 

 

1. Právnická fakulta UK posoudila Vaši žádost podle jejího obsahu a vyložila ji jako žádost o 
poskytnutí informací o obecné výši měsíční mzdy (a) začínajícího akademického pracovníka 
a (b) vedoucího katedry fakulty, a to u obou skupin těchto akademických pracovníků [i] 
jednak o výši základní (tarifní) složky měsíční mzdy a [ii] jednak o celkové výši měsíční mzdy, 
včetně její pohyblivé složky, tzn. zejména včetně příplatků a odměn.  
 

2. V souladu s tím Právnická fakulta UK Vaší žádosti vyhovuje a poskytuje požadované 
informace podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odkazem na 
zveřejněnou informaci - úplné znění Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy, ve 
znění změny ze dne 21.5.2018, které je k dispozici na internetových stránkách Univerzity 
Karlovy na adrese: https://cuni.cz/UK-8897.html. 

 

https://cuni.cz/UK-8897.html


3. V případě, že smysl Vaší žádosti byl jiný, vyzýváme Vás v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) 
zákona o svobodném přístupu k informacím k upřesnění žádosti nejpozději do 30 dnů ode 
dne doručení této výzvy v tom směru, jaké informace požadujete, zejména 

a) zda požadujete informace o průměrné měsíční mzdě všech začínajících akademických 
pracovníků a všech vedoucích kateder fakulty; 

b) co rozumíte „začínajícím“ akademickým pracovníkem; a 
c) co rozumíte „formální výší mzdy“. 

 

4. Závěrem si dovolujeme předběžně upozornit, že případný výpočet průměrné měsíční mzdy 
určité kategorie akademických pracovníků a vedoucích kateder může zaměstnancům 
Právnické fakulty UK zabrat více času a že z tohoto důvodu může jít o případ „mimořádně 
rozsáhlého vyhledávání informací“ ve smyslu § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím. V takovém případě vyžaduje Právnická fakulta UK od žadatele úhradu nákladů 
podle § 17 odst. 1 a 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a čl. 4 a Přílohy opatření 
rektora UK č. 41/2014, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Univerzitě 
Karlově, ve znění opatření rektora UK č. 7/2020 [dostupné na internetové adrese: 
https://cuni.cz/UK-10201.html]. Základní sazba je v takovém případě 350,- Kč za 1 hodinu 
vyhledávání. 

 

 

 

V Praze dne 8.3.2021 

 

 

 

     doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 

https://cuni.cz/UK-10201.html

