Vážený pan,
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč
IČO: 00064190

V Praze, dne 19. srpna 2016

Vážený pane řediteli,
dovolte mi doplnit žádost ze dne 15. srpna 2016 podanou podle zákona č. 106/1999 Sb.:
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.
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 s specializovanou způsobilostí nezapočítávejte
primáře a přednosty oddělení.
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.
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.
5) Jaký je průměrný plat primáře, přednosty, staniční sestry a vrchní sestry? – K datu 30. 6. 2016.
6) Kolik pracuje ve vašem zařízení sester a lékařů? – K datu 30. 6. 2016
7) Kolik aktuálně pracuje ve vašem zařízení cizinců? – K datu 30. 6. 2016.

Děkuji za informace.
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S pozdravem
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Praha, 13. 9. 2016

Na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 15. 8. 2016, Vám sdělujeme
požadované informace:
1. Průměrný plat lékařů, bez příplatků a přesčasových hodin, dle kategorií, bez primářů a
přednostů, činí:
L1
26 397,- Kč
L2
28 588,- Kč
L3
41 499,- Kč.
2. Průměrný plat lékařů, s příplatky a přesčasovými hodinami, včetně mimořádných
odměn, dle kategorií, bez primářů a přednostů, činí:
L1
L2
L3

42 952,- Kč
50 671,- Kč
71 551,- Kč.

3. Průměrný plat všeobecné sestry, bez příplatků a přesčasových hodin, bez staničních a
vrchních sester, činí: 26 453,- Kč.
4. Průměrný plat všeobecné sestry se všemi příplatky a přesčasovými hodinami, bez
staničních a vrchních sester, činí: 31 673,- Kč.
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5. Průměrný plat
primáře
přednosty
vrchní sestry
staniční sestry

96 117,- Kč
95 896,- Kč
47 183,- Kč
34 667,- Kč.

6. K 30. 6. 2016 pracuje v Thomayerově nemocnici:
lékaři
424 fyzických osob
348,24 přepočtených osob
všeobecné sestry
824 fyzických osob
761,25 přepočtených osob.
7. V současné době zaměstnáváme 220 zaměstnanců s cizí státní příslušností.
Uváděné průměrné údaje jsou za období leden - červen 2016.
S pozdravem

Doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel
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