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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 
 

Vážená paní,  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 

(dále jen „VFN“), obdržela dne 15.8.2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“), ve které VFN 

žádáte o poskytnutí informace týkající se platů zaměstnanců VFN.  

 

Níže uvádíme k Vašim dotazům naše odpovědi: 

 

1) Jaký je průměrný plat lékařů v kategoriích L1 (lékař absolvent LF bez základního kmene a atestace), 

L2 (lékař s odbornou způsobilostí), L3 (lékař se specializovanou způsobilostí) bez příplatků a 
přesčasových hodin? – Průměrný platový tarif u lékařů absolventů bez základního kmene a atestace, 

lékařů s odbornou způsobilostí a lékařů se specializovanou způsobilostí bez započtení dalších složek 

platu – příplatků, odměn celkem, práce přesčas, pracovní pohotovosti a ostatních složek k datu 30. 6. 
2016. Prosím do průměru lékařů se specializovanou způsobilostí nezapočítávejte primáře a 

přednosty oddělení. 
 

Pouze průměrný tarifní plat k 30.6.2016  L1 = 26 832,- Kč ;  L2 = 28 508,- Kč;  L3= 41 595,- Kč 

 
2) Jaký je průměrný plat lékařů v kategoriích L1, L2, L3 s příplatky a přesčasovými hodinami včetně 

mimořádných odměn? – Průměrný plat v kategoriích lékařů absolventů bez základního kmene a 

atestace, lékařů s odbornou způsobilostí a lékařů se specializovanou způsobilostí včetně dalších 
složek platu – příplatků, celkových odměn, práce přesčas, pracovní pohotovosti a ostatních složek k 

datu 30. 6. 2016. Prosím do průměru lékařů se specializovanou způsobilostí nezapočítávejte primáře 
a přednosty oddělení. 

 

Průměrný plat za období leden až červen 2016  L1= 35 180,-Kč;  L2 = 42 639,- Kč;  L3 = 70 590,-Kč 

 

3) Jaký je průměrný plat všeobecné sestry bez příplatků a přesčasových hodin – bez staničních a 
vrchních sester? – Průměrný platový tarif u všeobecných sester bez započtení dalších složek platu – 

příplatků, odměn celkem, práce přesčas, pracovní pohotovosti a ostatních složek k datu 30. 6. 2016. 

Prosím do průměru nepočítejte staniční a vrchní sestry oddělení. 
 

Pouze průměrný tarifní plat k 30.6.2016  23 988,-Kč 

 
4) Jaký je průměrný plat všeobecné sestry se všemi příplatky a přesčasovými hodinami – bez staničních 

a vrchních sester? – Průměrný celkový plat u všeobecných sester včetně dalších složek platu – 
příplatků, odměn celkem, práce přesčas, pracovní pohotovosti a ostatních složek k datu 30. 6. 2016. 

Prosím do průměru nepočítejte staniční a vrchní sestry oddělení. 
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Průměrný plat za období leden až červen 2016  33 105,-Kč 

 

5) Jaký je průměrný plat primáře, přednosty, staniční sestry a vrchní sestry? – K datu 30. 6. 2016. 

 

Průměrný plat za období leden až červen 2016    

Primář = 108 525,-Kč  

Přednosta = 137 783,- Kč 

Vrchní sestra = 54 542,- Kč 

Staniční sestra = 39 426,- Kč 

 
6) Kolik pracuje ve vašem zařízení sester a lékařů? – K datu 30. 6. 2016 

 

                          Fyzic.počty       Přepočteno na úvazek 1   

Lékaři      1094       760,33   

sestry  1914         1729,63  

 

7) Kolik aktuálně pracuje ve vašem zařízení cizinců? – K datu 30. 6. 2016. 

 

Celkem 223 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

Kamila Korbová 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

 

 

 

 
 
 
 

 


