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Mzdy ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2004 
Salaries in the health services in the Moravskoslezský region in 2004 

Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2004 
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 Moravskoslezský region in 2004 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. 

Zdrojem informací o mzdách ve zdravotnictví Moravskoslezského kraje v roce 2004 byl 
čtvrtletní výkaz E (MZ) 2-04 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických orga-
nizacích, v nichž jsou zaměstnanci odměňováni 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 s odměňováním podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Výkazy byly součástí Programu statistických zjišťování v ČR na rok 
2004 (Sbírka zákonů ČR, částka 124 ze dne 12.11.2003, formou vyhlášky ČSÚ 
č. 371/2003 Sb. a její samostatné přílohy č. 2).  

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových 
zdravotnických organizací (zákon č. 143/1992 Sb.) dosáhla v roce 2004 v Moravskoslez-
ském kraji 17 675 Kč. Proti roku 2003 vzrostla pouze o 1 %, a je nižší o 1 289 Kč než 
průměrná měsíční mzda zaměstnanců v České republice odměňovaných podle zákona 
č. 143/1992 Sb. 18 964 Kč. K vyššímu nárůstu průměrné měsíční mzdy (o 3 %) došlo 
u organizací přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví na 18 897 Kč. Průměrný počet 
zaměstnanců proti roku 2003 zde klesl o 1,4 %. U organizací řízených územními orgány 
v kraji činila průměrná měsíční mzda pouze 17 103 Kč (17 129 rok 2003, pokles 0,2 %) 
a průměrný počet zaměstnanců těchto organizací dosáhl jen 97,9 % roku 2003. 
Ve srovnání s roky 2002 a 2003 se růst mezd v roce 2004 výrazně zpomalil. 

Průměrná měsíční tarifní mzda vzrostla v kraji proti roku 2003 o 8,8 % na 10 366 Kč, 
u organizací přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví o 8,8 % a u organizací řízených 
územními orgány v kraji téměř shodně o 8,7 %. 
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V  České republice byl zaznamenán nárůst průměrných měsíčních mezd v organizacích 
přímo řízených MZ o 2,1 % a u organizací řízených územními orgány nárůst o 1,8 %. 
Průměrné tarifní mzdy vzrostly shodně v obou organizacích o 8,9 %. 

Ve zdravotnických zařízeních, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zá-
kon č. 1/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR, činila průměrná měsíční mzda v kraji 
15 944 Kč, v České republice 15 922 Kč. Index růstu mezd 2004/2003 v kraji byl 3,8 %, 
v České republice 10,1 %. Průměrná mzda zaměstnanců odměňovaných podle zákona 
č. 1/1992 Sb. je uvedena vždy pouze za zaměstnance, bez podnikatelských platů zřizo-
vatelů. 

V roce 2004, stejně jako v roce 2003, vycházela vyšší průměrná měsíční mzda při po-
rovnání nemocnic uplatňujících odměňování podle zákona o platu a zákona o mzdě 
u lékařů v nemocnicích odměňovaných podle zákona č. 1/1992 Sb. (o mzdě) 40 102 Kč. 
U lékařů odměňovaných podle zákona č. 143/1992 Sb. (o platu) činila 37 284 Kč. Naopak 
sestry (§ 5 a § 6 zákona č. 96/2004 Sb.) v nemocnicích byly v roce 2004 lépe placeny 
v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích (zákon o platu), kde jejich 
průměrná měsíční mzda dosáhla 16 737 Kč. Tato mzda byla o 16 % vyšší než mzda 
sester odměňovaných podle zákona č. 1/1992 Sb., která činila v roce 2004 v průměru 
pouze 14 451 Kč. 

Uvedené údaje za Moravskoslezský kraj zahrnují pouze zdravotnická zařízení resortu 
zdravotnictví. Ostatní resorty mají v kraji pouze začleněná zařízení a právní subjekty jiných 
resortů sídlí mimo Moravskoslezský kraj. Údaje za Českou republiku jsou včetně zdravot-
nických zařízení ostatních resortů. 

ÚZIS ČR 
Moravskoslezský krajský odbor 
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
tel.: 596 913 523  
e-mail: kozlikova@uzis.cz 
http://www.uzis.cz 

 

Použité zkratky zdravotnických pracovníků

Zkratka

sestry všeobecné sestry a porodní asistentky (§ 5 - § 6)

OZPBD ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání

bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (§ 7- § 21)

ZPSZ zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání

bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (§ 22 - § 28)

ZPOD zdravotničtí pracovníci nelékaři způsobilí k výkonu zdravotnického povolání

pod odborným dohledem nebo přímým vedením (§ 29 - § 42)

JOP jiní odborní pracovníci a dentisté (§ 43) 

Plný název kategorie dle zákona č. 96/2004 Sb.
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Celkem 15 662,89   17 675   10 366   7 309   18 964   
v tom:

lékaři a zubní lékaři 1 714,62   37 205   16 547   20 658   37 077   
farmaceuti 52,94   32 029   16 085   15 944   32 272   

sestry 4) 5 984,45   17 263   10 918   6 345   17 950   

OZPBD 4) 943,49   18 708   11 306   7 402   19 254   

ZPSZ 4) 482,50   17 214   11 802   5 413   18 605   

ZPOD 4) 2 383,30   12 473   7 964   4 508   13 221   

JOP 4) 293,80   20 481   12 180   8 301   20 948   
pedagog. pracovníci 0,17   17 062   13 226   3 835   20 165   
THP 1 146,08   17 274   9 938   7 336   18 058   
dělníci a provozní 
pracovníci

2 661,54   9 974   6 574   3 400   10 606   

Pozn.: Na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, byly změněny kategorie pracovníků.
           Údaje za nové kategorie pracovníků tak již nejsou totožné a plně srovnatelné s předchozími roky.
*) Odměňujících podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příspěvkové zdravotnické organizace 
    a organizační složky státu)
1)  Součet úvazků 
2) Tarifní plat dle § 6 nař. vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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)  Zdravotničtí pracovníci nelékaři dle zákona č. 96/2004 Sb. - viz použité zkratky zdravotnických pracovníků

Průměrný počet pracovníků a průměrná měsíční mzda 
ve zdravotnických zařízeních *)

Kategorie pracovníků

Průměrná měsíční mzda (v Kč)
Průměrný počet

pracovníků 1) celkem
z tarifního

platu 2)
z ostatních 

složek mezd 3)

Průměrná 
měsíční 

mzda v ČR 
(v Kč)
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Průměrná měsíční tarifní mzda ve zdravotnických zařízeních *)
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*) Odměňujících podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příspěvkové zdravotnické organizace
    a organizační složky státu)
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4 994,79   18 897   10 375   1 000   391   1 992   
v tom:

lékaři a zubní lékaři 518,50   40 738   16 687   5 385   2 468   3 677   
farmaceuti 13,54   39 340   16 543   4 532   1 870   3 192   
sestry 3) 1 680,19   18 391   10 805   555   195   2 077   
OZPBD 3) 339,32   19 806   11 408   1 160   508   2 229   
ZPSZ 3) 192,42   19 170   12 288   488   152   2 279   
ZPOD 3) 705,90   12 570   7 846   262   18   1 384   
JOP 3) 247,75   20 817   12 319   272   32   2 346   
pedagog. pracovníci 0,17   17 062   13 226   -   -   3 469   
THP 405,18   18 965   10 046   126   71   1 924   
dělníci a provozní pracovníci 891,82   10 878   6 607   467   79   1 094   

10 668,10   17 103   10 362   938   478   1 803   
v tom:

lékaři a zubní lékaři 1 196,12   35 673   16 485   4 571   2 796   3 380   
farmaceuti 39,40   29 517   15 928   919   454   3 262   
sestry 3) 4 304,26   16 823   10 961   433   165   1 857   
OZPBD 3) 604,17   18 091   11 249   1 617   789   1 953   
ZPSZ 3) 290,08   15 917   11 479   317   173   1 854   
ZPOD 3) 1 677,40   12 431   8 014   520   102   1 312   
JOP 3) 46,05   18 669   11 431   742   500   2 147   
pedagog. pracovníci -   -   -   -   -   -   
THP 740,90   16 349   9 878   117   77   1 777   
dělníci a provozní pracovníci 1 769,72   9 519   6 558   329   142   981   

Pozn.: Na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, byly změněny kategorie pracovníků.
Údaje za nové kategorie pracovníků tak již nejsou totožné a plně srovnatelné s předchozími roky.

*) Odměňujících podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příspěvkové zdravotnické organizace 
    a organizační složky státu)
1) Součet úvazků

3)  Zdravotničtí pracovníci nelékaři dle zákona č. 96/2004 Sb. - viz použité zkratky zdravotnických pracovníků

Celkem  

Kategorie pracovníků 
Průměrný 

počet
pracovníků 1) 

náhrada 
mzdy

organizace přímo řízené MZ

organizace řízené územními orgány v kraji 

odměna
za pracovní 
pohotovost

plat za práci 
přesčas

Průměrná 
měsíční mzda 

celkem 
(v Kč)

Celkem 

z toho

tarifní plat 2)

Průměrný počet pracovníků a průměrná měsíční mzda 
ve zdravotnických zařízeních *) podle zřizovatele

2) Tarifní plat dle § 6 nař. vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
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 v kraji  v ČR  v kraji  v ČR  v kraji  v ČR v kraji  v ČR

102,8  102,1  99,8  101,8  108,8  108,9  108,7  108,9  

z toho:
lékaři a zubní lékaři 103,4  103,3  100,8  102,8  114,5  114,4  116,0  114,9  
farmaceuti 95,6  101,7  104,5  103,1  113,0  113,6  118,3  116,5  
THP 105,5  102,8  97,1  101,7  108,4  106,6  105,1  106,6  
dělníci a provozní pracovníci 102,2  100,8  100,3  100,6  106,2  106,2  107,4  106,5  

Pozn.: Na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, byly změněny kategorie pracovníků.
V tabulce jsou proto uvedeny pouze ty kategorie, které jsou plně srovnatelné s předcházejícím rokem.

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

Změny průměrné měsíční mzdy a průměrné tarifní mzdy 
ve zdravotnických zařízeních *) podle zřizovatele

Celkem

Indexy roků 2004/2003 (v %)
průměrná měsíční mzda průměrná tarifní mzda

organizace přímo 
řízené MZ

organizace řízené 
územními orgány   

organizace přímo 
řízené MZ 

organizace řízené 
územními orgány  

Kategorie pracovníků

o platu o mzdě

lékaři a zubní lékaři 1 545,36         342,69          

sestry 2) 5 066,03         1 015,24          
lékaři a zubní lékaři 99,4          98,4          

sestry 2) .          .          
lékaři a zubní lékaři 37 284          40 102          

sestry 2) 16 737          14 451          
lékaři a zubní lékaři 101,3          106,2          

sestry 2) .          .          

Tečka (.) Na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních, byly změněny kategorie pracovníků.
Údaje za nové kategorie pracovníků tak již nejsou totožné a plně srovnatelné s předchozími roky.

*)   Zákon č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (organizační složky státu a příspěvkové zdravotnické organizace)
**)  Zákon č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nestátní zdravotnická zařízení, podnikatelské subjekty)
1)  Součet úvazků 
2)  Zdravotničtí pracovníci nelékaři dle zákona č. 96/2004 Sb. - viz použité zkratky zdravotnických pracovníků

index
2004/2003 (%)

Ukazatel

absolutně

Nemocnice odměňující své pracovníky 
podle zákona

index 
2004/2003 (%)

Průměrný počet
pracovníků 1) 

Průměrná měsíční
mzda 
(v Kč)

absolutně

Průměrný počet pracovníků a průměrná měsíční mzda v nemocnicích 
odměňujících podle zákona o platu *) a o mzdě **) 
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Přehled průměrného počtu pracovníků a mezd v jednotlivých 
platových třídách v Moravskoslezském kraji v roce 2004 v %
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