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Vážený pan, 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. 

ředitel FN Hradec Králové 

Sokolská 581 

500  05 Hradec Králové 

IČO: 00179906 

      

 

    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. 
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Děkuji za informace. 

S pozdravem 

 

         Mgr. Barbora Silná 
                 jednatelka 
 
 
 
Realizace Info s.r.o. 
Dlouhá 730/35 
110  00  Praha 1 – Staré Město 
IČO: 05155266 
 

 

 



   Dotaz 1 
  L1 27 770 Kč 

 L2 28 967 Kč 
 L3 41 072 Kč 
 

   

   Dotaz 2 
  L1 48 524 Kč 

 L2 57 832 Kč 
 L3 87 471 Kč 
 

   

   Dotaz 3 
  všeobecná sestra 23 627 Kč 

 

   

   Dotaz 4 
  všeobecná sestra 31 471 Kč 

 

   

   Dotaz 5 
  

 

dle dotazu 1 
tarif k 30. 6. 2016 

dle dotazu 2 
průměr celkový 1-6/2016 

přednosta 46 726 124 252 

primář 43 357 112 823 

vrchní sestra 29 114 53 510 

staniční sestra 26 465 40 282 

   

   Dotaz 6 

  

 

údaje jsou v přepočtených 
úvazcích k 30. 6. 2016 

 lékaři 594,6 
 všeobecné sestry 1 566,9 
 

   

   Dotaz 7 
  

 

údaje jsou v přepočtených 
úvazcích k 30. 6. 2016 

 celkem cizinců 101,57 
  - z toho lékaři 51,43 
  - z toho všeobecné 

sestry 24,95 
  

   


