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Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2004 
Salaries in the health services in the region Praha in 2004 

Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o mzdách ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze 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 region Praha 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. 

Odměňování podle zákona 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (výkaz E (MZ) 2-04), jsou 

odměňováni zaměstnanci příspěvkových organizací a organizačních složek státu - čili 
zdravotnických zařízení, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec 
a město, ostatní centrální orgány (rezort obrany). Podkladem pro zpracování dat je výkaz 
E (MZ) 2-04. Návratnost výkazu v kraji Hlavní město Praha byla 100%. 

Do výpočtu průměrné mzdy ve zdravotnictví podle tohoto zákona se nezapočítávají 
krajské hygienické stanice a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zaměstnanci v těchto 
zpravodajských jednotkách jsou odměňováni jako zaměstnanci ve státní správě a sumáře 
za zdravotnictví by tak byly zkreslené. 

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve zdravotnictví podle zákona č. 143/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů všech rezortů v roce 2004 dosáhla výše 21 156 Kč. Nárůst 
proti roku 2003 činí 1,8 %, tj. o 375 Kč. 

Odměňování podle zákona 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou odměňováni 

zaměstnanci v nestátních zdravotnických zařízeních ambulantní péče zřízených fyzickou 
či právnickou osobou a zaměstnanci všech nestátních zdravotnických zařízení ústavní 
péče zřízených fyzickou či právnickou osobou, církví a zaměstnanci všech lázeňských 
organizací.  

Podkladem pro zpracování dat je výkaz E (MZ) 3-02. Ze 145 zdravotnických zařízení, 
které byly vybrány za kraj Hlavní město Praha povinnost splnilo 127 zdravotnických 
zařízení, což činí 87,6 %.  
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Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve zdravotnických organizacích, kde jsou 
zaměstnanci odměňováni podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
v rezortu zdravotnictví v roce 2004 dosáhla výše 17 909 Kč. Proti roku 2003 vzrostla 
o 1 168 Kč, tj. o 6,98 %. Ve srovnání s odměňováním pracovníků podle zákona 
č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů byl růst v roce 2004 rychlejší.  

Poslední tabulka porovnává údaje za vybrané kategorie pracovníků pouze 
v nemocnicích odměňujících své zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb. (o platu) 
a zákona č. 1/1992 Sb. (o mzdě). 

V roce 2003 nebyly sledovány shodné kategorie pracovníků, proto nejsou některé údaje 
vyplněné nebo není možné srovnání s tímto rokem. 

 
 
 
 
 
 
 

Zpracovala: Kamila Eliášová 
ÚZIS ČR, Krajský odbor Hl. město Praha 
Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2 
tel. 224910967 
e-mail: eliasova@uzis.cz, http://www.uzis.cz 



Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2004

Celkem 27 665,36   21 156   11 382   9 774   18 964   
v tom:

lékaři a zubní lékaři 4 006,94   38 291   17 641   20 650   37 077   
farmaceuti 134,37   34 559   15 018   19 541   32 272   

sestry 4) 10 372,07   19 547   10 903   8 644   17 950   

OZPBD 4) 2 463,88   20 201   11 446   8 755   19 254   

ZPSZ 4) 966,32   20 986   13 346   7 639   18 605   

ZPOD 4) 2 976,89   14 057   7 996   6 061   13 221   

JOP 4) 408,39   21 621   13 195   8 426   20 948   
pedagog. pracovníci 240,86   20 722   14 715   6 007   20 165   
THP 3 592,95   19 018   10 415   8 603   18 058   
dělníci a provozní 
pracovníci

2 502,69   12 155   7 129   5 027   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 *)

10 369 9 920
11 382 10 831
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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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Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2004

22 770,48   21 343   11 369   1 300   488   2 147   
v tom:

lékaři a zubní lékaři 3 299,22   39 041   17 412   3 833   2 311   3 439   
farmaceuti 103,41   35 214   14 839   1 651   453   3 526   
sestry 3) 8 937,01   19 694   10 855   1 059   168   2 091   
OZPBD 3) 1 990,86   19 917   11 437   1 171   486   2 154   
ZPSZ 3) 795,06   21 362   13 495   410   180   2 361   
ZPOD 3) 2 300,82   13 628   7 832   977   181   1 400   
JOP 3) 371,21   21 786   13 280   319   187   2 352   
pedagog. pracovníci 239,86   20 698   14 713   4   -   2 782   
THP 2 925,19   18 602   10 243   241   53   1 852   
dělníci a provozní pracovníci 1 807,84   12 217   7 163   881   106   1 189   

1 756,93   19 977   11 093   1 125   233   2 010   
v tom:

lékaři a zubní lékaři 239,28   30 725   17 528   2 048   1 122   2 863   
farmaceuti 23,98   33 503   15 306   2 194   1 019   3 078   
sestry 3) 438,62   18 091   11 289   578   72   1 935   
OZPBD 3) 241,50   22 952   11 094   2 189   185   2 187   
ZPSZ 3) 67,18   16 178   11 162   25   -   1 749   
ZPOD 3) 331,16   17 744   8 707   1 594   81   1 761   
JOP 3) 3,93   22 656   13 841   1 956   701   2 487   
pedagog. pracovníci 0,50   19 645   10 510   -   -   2 197   
THP 204,48   19 974   10 588   163   51   2 088   
dělníci a provozní pracovníci 206,30   11 238   6 978   395   -   1 244   

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

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

Celkem 

z toho

tarifní plat 2)

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)
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Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2004

 v kraji  v ČR  v kraji  v ČR  v kraji  v ČR v kraji  v ČR

101,5  102,1  101,8  101,8  108,7  108,9  108,3  108,9  

z toho:
lékaři a zubní lékaři 101,6  103,3  102,7  102,8  113,7  114,4  111,8  114,9  
farmaceuti 101,3  101,7  98,0  103,1  111,5  113,6  109,4  116,5  
THP 102,0  102,8  100,1  101,7  105,1  106,6  103,7  106,6  
dělníci a provozní pracovníci 99,5  100,8  102,3  100,6  105,2  106,2  105,0  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
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Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2004

o platu o mzdě

lékaři a zubní lékaři 3 337,82         186,96          
sestry 2) 9 333,66          533,57          

lékaři a zubní lékaři 100,6          115,0          
sestry 2) .          .          

lékaři a zubní lékaři 39 874          31 327          
sestry 2) 19 536          16 100          

lékaři a zubní lékaři 100,8          108,1          
sestry 2) .          .          

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.

*)   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

Průměrný počet pracovníků a průměrná měsíční mzda v nemocnicích 
odměňujících podle zákona o platu *) a o mzdě **) 

index
2004/2003 (%)

Ukazatel

absolutně

Nemocnice odměňující své pracovníky 
podle zákona

index 
2004/2003 (%)

Průměrný počet
pracovníků 1) 

Průměrná měsíční
mzda 
(v Kč)

absolutně
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Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2004

Přehled průměrného počtu pracovníků a mezd v jednotlivých 
platových třídách v Hlavním městě Praze v roce 2004 v %
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