
ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje č. 10/2004 strana 1 

 

Informace ze zdravotnictví 
Jihočeského kraje 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky 
České republiky 

České Budějovice 
25.6.2004 10

Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 
Salaries in the health services in the Jihočeský region in 2003 

Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 obsahuje 
údaje o průměrných měsíčních mzdách a počtech zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních v členění 
podle kategorií zaměstnanců, zřizovatele a území. Zahrnuje také srovnání s předchozím rokem a ČR. 

Summary 

Information on salaries in the health services in the Jihočeský region in 2003 contains data 
about average monthly salaries and numbers of employees in health establishments by 
category of employees, by founder and by territory. Includes also comparison with the 
previous year and with the whole CR. 

Podkladem pro zpracování dat v této aktuální informaci o vývoji mezd ve zdravotnictví 
byly výkazy za rok 2003 čtvrtletní E (MZ) 2-04 o zaměstnancích a složkách mezd ve 
zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a pololetní výkaz E (MZ) 3-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických 
organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výkazy byly 
součástí Programu statistických zjišťování v České republice uveřejněného ve Sbírce 
zákonů ČR formou vyhlášky č. 470/2002 Sb. a její samostatné přílohy č. 2, částka 163 ze 
dne 19. listopadu 2002. Program byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Z výkazů E (MZ) 2-04 
Výkaz E (MZ) 2-04 vyplňují zdravotnická zařízení, která jsou organizačními složkami 

státu a příspěvkovými zdravotnickými organizacemi - právní subjekty bez ohledu na jejich 
zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. 
a navazující nařízení vlády ČR, ve znění pozdějších předpisů. Návratnost výkazu byla 
100 %. 

V roce 2003 není zahrnuta v tabulkách Krajská hygienická stanice. Zaměstnanci v této 
zpravodajské jednotce jsou odměňování jako zaměstnanci ve státní správě a sumáře 
za zdravotnictví by tak byly zkreslené. 

Zdravotnická zařízení Jihočeského kraje, uplatňující pro odměňování zákon 
č. 143/1992 Sb., vykázala u svých zaměstnanců v roce 2003 průměrnou měsíční mzdu 
18 424 Kč (nárůst o 1 450 Kč, tj. o 8,54 %). V České republice činil tento nárůst 8,35 %. 
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Nejvyšší průměrnou mzdu mají zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních v okrese České 
Budějovice (20 581 Kč), nejnižší v okrese Jindřichův Hradec (16 482 Kč). 

Růst průměrných mezd se projevil u všech kategorií pracovníků. K nejvyššímu nárůstu 
průměrné měsíční mzdy v kraji došlo u kategorie jiní odborní VŠ (o 13,21 %), u které bylo 
současně zaznamenáno nejvýraznější přiblížení se k průměrné hodnotě pro ČR. Hodnota 
tohoto ukazatele pro kraj se v roce 2002 lišila od hodnoty pro ČR o 5,95 %, v roce 2003 to 
již bylo pouze o 0,22 %. U kategorie nižší zdravotničtí pracovníci činil nárůst 11,01 %, 
čímž průměr za kraj zůstává nadále nad průměrem za ČR o 8,74 % (v roce 2002 
o 6,25 %).  

Naopak tomu bylo u kategorie jiní odborní SŠ. Průměrná měsíční mzda se sice zvýšila 
o 9,84 %, přesto u této kategorie zaměstnanců opět pozorujeme nejvýraznější odchylku 
pod průměr za ČR o 5,22 % (v roce 2002 nižší o 7,30 %). K nejvýraznějšímu poklesu 
rozdílu hodnoty průměrné mzdy za kraj a za ČR došlo u kategorie farmaceuti, kde v roce 
2002 byl tento rozdíl 0,89 % a v roce 2003 činil již 4,26 %. 

Z výkazů E (MZ) 3-02 
Výkaz E (MZ) 3-02 vyplňují, náhodným výběrem vybraná, zdravotnická zařízení 

ambulantní péče zřízena fyzickou či právnickou osobou, uplatňující pro odměňování svých 
zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o následující 
ambulantní zařízení: ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře 
pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (včetně gynekologa praktického i odborného), 
ordinace stomatologa (praktického i odborného), ordinace nelékaře VŠ i SŠ, 
stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny. Dále jsou to všechna nestátní zdravotnická 
zařízení ústavní péče, zřízena fyzickou osobou, právnickou osobou či církví a dále pak 
lázeňské organizace. Návratnost výkazů byla 97 %. 

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve zdravotnických organizacích, kde 
zaměstnanci jsou odměňováni podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
v roce 2003 dosáhla výše 14 745 Kč (nárůst o 1 446 Kč, tj. o 10,87 %). Když porovnáme 
odměňování pracovníků podle obou zákonů, můžeme konstatovat, že růst mezd byl v roce 
2003 rovnoměrný. 

Z celkového počtu 962,77 zaměstnanců (přepočtený počet), za které byla vypočítána 
průměrná mzda v roce 2003, pracovalo 13,24 % zaměstnanců v organizacích zřízených 
jinou právnickou osobou a 86,76 % zaměstnanců v organizacích zřízených fyzickou 
osobou.  

V lázeňských organizacích vzrostla v roce 2003 průměrná měsíční mzda o 7,02 %; 
u lékařů je tento nárůst o 4,55 % a u středního zdravotnického personálu o 4,84 %. 

 

Zpracovala: Ježková Jana, Mgr. Mária Kružíková 
ÚZIS ČR 
Jihočeský krajský odbor 
adresa: Žižkova 12/ 309, 370 01  České Budějovice 
telefon: 387 718 383 
email: holomelova@uzis.cz 
http://www.uzis.cz 
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Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) a průměrná měsíční 
mzda a její vybrané složky v příspěvkových zdravotnických zařízeních
a organizačních složkách státu, kraje 

2002 2 003      2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Celkem 7 575,10 7 406,22 16 974 18 424 9 058 10 047 7 915 8 377 17 054 18 477 

v tom:
lékaři 4) 922,16 908,53 32 418 34 764 13 479 14 921 18 940 19 842 33 240 35 814 

    farmaceuti 24,89 27,09 29 191 30 087 12 758 14 175 16 432 15 912 29 453 31 426 
    jiní odborní VŠ 128,73 103,86 20 866 23 622 12 432 14 351 8 434 9 270 22 193 23 673 
    jiní odborní SŠ 89,55 78,23 13 449 14 773 8 486 9 634 4 963 5 139 14 520 15 586 
    SZP 3 844,96 3 780,06 16 409 17 870 9 350 10 332 7 059 7 538 16 418 17 837 
    NZP 226,71 220,50 14 779 16 406 7 603 8 514 7 176 7 892 13 911 15 088 
    PZP 773,89 806,60 11 390 12 512 6 480 7 334 4 910 5 178 11 190 12 240 
    pedagog. pracov. - - - - - - - - 19 665 21 467 
    THP 581,28 542,23 15 888 17 099 8 549 9 462 7 339 7 636 16 516 17 533 

    dělníci a provozní
    pracovníci

1)  Součet úvazků

Kategorie zaměstnanců
Průměrný počet
zaměstnanců 1) celkem

z tarifního
platu 2)

z ostatních 
složek mezd 3)

3)  Příplatek za vedení, příplatek za zastupování, zvláštní příplatky, plat za práci přesčas včetně příplatku, odměna za
    pracovní pohotovost, příplatky za práci v SO + NE, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za
    dělenou směnu, plat při výkonu jiné práce a práce v cizině, další plat, náhrady mzdy, osobní příplatek, odměny 

2)  Tarifní plat - dle § 6 nař. vlády č. 251/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4)   Včetně zubních

Průměrná měsíční mzda Průměrná 
měsíční mzda

v ČR

982,93 939,12 9 739 3 903 10 554 5 952 6 651 3 787 9 726 10 457 
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Průměrná měsíční mzda v příspěvkových zdravotnických 
zařízeních a organizačních složkách státu 

v Jihočeském kraji a v ČR
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Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) a průměrná měsíční 
mzda a její vybrané složky v příspěvkových zdravotnických zařízeních
a organizačních složkách státu, kraje

2003 index 
2003/2002 (%) 2003 index 

2003/2002 (%)
index 

2003/2002 (%)
index 

2003/2002 (%)

Celkem 356,87     89,7       16 209      98,1       109,6        84,7        

v tom:
lékaři 4) 15,55     59,3       32 143      109,0       112,8        105,6        

    farmaceuti -     -       -      -       -        -        
    jiní odborní VŠ 50,07     132,6       24 173      113,9       112,5        116,3        
    jiní odborní SŠ 34,86     130,4       14 335      106,3       115,2        91,8        
    SZP 127,46     86,0       16 348      95,4       106,5        82,6        
    NZP 6,00     20,4       12 392      71,0       98,0        47,5        
    PZP 21,47     126,9       9 859      106,2       111,0        98,3        
    pedagog. pracov. -     -       -      -       -        -        
    THP 28,52     64,2       19 047      98,0       113,0        85,6        

    dělníci a provozní
    pracovníci

Celkem  7 049,35     98,2       18 536      109,0       111,0        106,8        

v tom:
lékaři 4) 892,98     99,7       34 809      107,1       110,7        104,5        

    farmaceuti 27,09     108,8       30 087      103,1       111,1        96,8        
    jiní odborní VŠ 53,79     59,1       23 109      111,5       115,0        106,6        
    jiní odborní SŠ 43,37     69,0       15 125      112,6       112,9        112,0        
    SZP 3 652,60     98,8       17 924      109,4       110,6        107,8        
    NZP 214,50     108,7       16 519      114,9       113,3        116,6        
    PZP 785,13     103,7       12 585      110,0       113,3        105,8        
    pedagog. pracov. -     -       -      -       -        -        
    THP 513,71     95,7       16 990      109,0       110,6        106,9        

    dělníci a provozní
    pracovníci

1)  Součet úvazků

průměrná měsíční mzda
Kategorie
zaměstnanců

Organizace přímo řízené MZ

 průměrný počet
zaměstnanců 1) celkem

z tarifního
platu 2)

z ostatních 
složek mezd 3)

3)  Příplatek za vedení, příplatek za zastupování, zvláštní příplatky, plat za práci přesčas včetně příplatku, odměna za
    pracovní pohotovost, příplatky za práci v SO + NE, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za
    dělenou směnu, plat při výkonu jiné práce a práce v cizině, další plat, náhrady mzdy, osobní příplatek, odměny
4)  Včetně zubních

2)  Tarifní plat - dle § 6 nař. vlády č. 251/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Organizace řízené územními orgány v kraji 

112,5        104,4        

111,8        103,3        

72,94     106,8       

866,18     94,7       10 679      108,4       

9 071      109,8       
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Změny průměrné měsíční mzdy a průměrné tarifní mzdy podle zřizovatele
v příspěvkových zdravotnických zařízeních a organizačních složkách státu, kraje

 kraji  ČR  kraji  ČR  kraji  ČR  kraji  ČR

Celkem 98,1    107,1    109,0    108,8    109,6    111,5    111,0    111,0    
v tom:

lékaři 1) 109,0    107,6    107,1    107,6    112,8    111,5    110,7    110,7    
    farmaceuti -    107,9    103,1    105,4    -    111,5    111,1    109,8    
    jiní odborní VŠ 113,9    106,3    111,5    105,5    112,5    108,9    115,0    109,7    
    jiní odborní SŠ 106,3    106,6    112,6    104,2    115,2    111,8    112,9    108,2    
    SZP 95,4    107,4    109,4    109,1    106,5    111,9    110,6    111,0    
    NZP 71,0    95,3    114,9    112,4    98,0    103,7    113,3    112,9    
    PZP 106,2    110,3    110,0    108,5    111,0    113,6    113,3    111,5    
    pedagog. pracov. -    109,2    -    107,7    -    110,7    -    110,1    
    THP 98,0    105,5    109,0    106,4    113,0    111,2    110,6    110,2    
    dělníci a provozní
    pracovníci

1) Včetně zubních

Kategorie
zaměstnanců

Indexy 2003/2002 (v %)
průměrná měsíční mzda průměrná tarifní mzda

organizace přímo 
řízené MZ v

organizace řízené 
územními orgány v  

organizace přímo 
řízené MZ v 

organizace řízené 
územními orgány v 

109,8    110,6    111,8    110,5    106,1    108,4    107,8    112,5    

Průměrný počet zaměstnanců a průměrná měsíční mzda ve zdravotnických
organizacích odměňovaných podle zákona o mzdě *) 

v kraji v ČR

Lékaři 2) 40,78 33 573 35 814 103,4 118,0
Farmaceuti 18,63 36 516 31 426 191,3 125,1
SZP 279,36 14 766 17 837 108,0 137,3
Ostatní 624,00 12 855 13 690 108,1 119,8

Celkem 962,77 14 745 18 477 110,9 136,3

*)  Zákon č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1) Součet úvazků
2) Včetně zubních

Kategorie
Průměrný počet 
zaměstnanců 1)

Průměrná měsíční mzda

v kraji v ČR
index 2003/2002 (v %)
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Přehled průměrného počtu zaměstnanců a mezd
 v jednotlivých platových třídách v Jihočeském kraji

v roce 2003 v %
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Průměrný počet zaměstnanců v % % z mezd celkem

Průměrný počet zaměstnanců a průměrná měsíční mzda v nemocnicích 
odměňovaných podle zákona o platu *) a o mzdě **) v roce 2003

o platu o mzdě

lékaři 858,33                   11,21                    
SZP 3 471,57                   62,52                    
lékaři 102,0                   107,3                    
SZP 100,4                   106,3                    
lékaři 34 979                   27 180                    
SZP 17 767                   14 922                    
lékaři 106,4                   101,6                    
SZP 109,1                   109,3                    

**) Zákon č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nestátní zdravotnická zařízení, podnikatelské subjekty)
1)  Součet úvazků

*)  Zákon č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (organizační složky státu a příspěvkové zdravotnické
    organizace)

index
2003/2002 (v %)

Ukazatel
Nemocnice odměňující své zaměstnance 

podle zákona

Průměrný počet
zaměstnanců 1) 

absolutní

index
2003/2002 (v %)

Průměrná měsíční
mzda

absolutní
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