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8 Odměňování zdravotnických 

pracovníků

 8.1   Stručná rekapitulace vývoje odměňování 

ve zdravotnictví posledních let

Pokud bychom měli stručně rekapitulovat vývoj posledních let, tak přibližně 
do roku 2003 existovala většina poskytovatelů zdravotní péče na území 
České republiky v právní formě příspěvkové organizace, tudíž většina 
zdravotnických pracovníků „spadala“ do tzv. rozpočtové (nepodnikatel-
ské) sféry, a proto byli odměňováni platem, nikoli mzdou. Zásadní změna 
nastala 1. ledna roku 2003, kdy se původní státní příspěvkové organiza-
ce – včetně zdravotnických zařízení – staly příspěvkovými organizacemi 
zřízenými kraji. Stalo se tak v rámci realizace tzv. reformy veřejné správy, 
kdy stát převedl veškerá svá práva a jiné majetkové hodnoty, se kterými 
byly do té doby příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace, na 
kraje.751

Současně se po realizaci reformy veřejné správy začalo ukazovat, že 
tehdy platná právní úprava týkající se činnosti příspěvkových organizací 
není pro podmínky zdravotnictví zcela adekvátní, neboť již neodpovídá 
ekonomickému a právnímu prostředí. Náklady na činnost zdravotnických 
zařízení jsou v rozhodující míře hrazeny z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění; a tomuto způsobu fi nancování v řadě případů příliš neodpovídala 
tehdy převažující právní forma příspěvkové organizace.

Z těchto důvodů a s ohledem na dlouhodobou zadluženost řady příspěvko-
vých zdravotnických zařízení začala po uskutečnění reformy veřejné správy 
některá krajská zastupitelstva naplňovat myšlenku provozování zdravotnic-
kých zařízení v právní formě obchodní společnosti, nejčastěji se jednalo 

751  Stalo se tak na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, 
práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblas-
ti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., 
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona 
č. 10/2001 Sb., a zákona o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
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o společnosti akciové.752 Bezprostředně po reformě veřejné správy tak některé 
kraje začaly zakládat obchodní společnosti pro účely poskytování zdravotní 
péče. V druhé polovině roku 2004 se (zřejmě v důsledku tehdy připravova-
né omezující legislativy) převod krajských nemocnic na akciové společnosti 
vlastněné výhradně krajem zastavil.

Můžeme shrnout, že po reformě veřejné správy a v návaznosti na ni po 
několika vlnách změn hospodářsko-právních forem nemocnic zůstalo ve 
státním sektoru necelých cca 30 % veškeré nemocniční kapacity.753

Právě transformace zdravotnických zařízení z původní většinové formy 
příspěvkové organizace na nyní převažující obchodní společnost měla a má 
významné důsledky na odměňování zdravotnických pracovníků. Podle zatím 
posledních ofi ciálních údajů754 v roce 2009 bylo platem odměňováno více 
než 93 tisíc zaměstnanců, tj. 39 % všech pracovníků ve zdravotnictví. 
Jejich průměrný měsíční plat dosáhl v roce 2009 výše 26 750 Kč, což je 
o 7,6 % (1883 Kč) více než v roce 2008. Ve srovnání s průměrnou měsíční 
mzdou v národním hospodářství v České republice, která v roce 2009 činila 
23 488 Kč, byl plat zaměstnanců ve zdravotnictví o 3262 Kč vyšší.

Naproti tomu mzdou je odměňováno cca 145 000 zaměstnanců ve zdra-
votnictví v podnikatelské sféře – 61 % všech pracovníků ve zdravotnictví. 
Průměrná měsíční mzda zdravotnických pracovníků odměňovaných mzdou 
dosáhla v roce 2009 výše 22 840 Kč. Ve srovnání s průměrnou mzdou v ná-
rodním hospodářství si zaměstnanci ve zdravotnictví odměňovaní mzdou 
vydělali v průměru o 648 Kč méně a ve srovnání s kolegy ve zdravotnictví 
odměňovaných platem si vydělali o 3910 Kč méně.

 8.2   Dva způsoby odměňování ve zdravotnictví aneb 

plat versus mzda

Jak je patrné již z předchozí podkapitoly, ve zdravotnictví se setkává-
me s oběma základními způsoby odměňování zaměstnanců, a to jak 

752  Informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) č. 12 z 27. 4. 2005, podle níž 
klesl počet krajských nemocnic v průběhu roku 2004 z 81 na 63. Byly převedeny na obchodní 
společnosti zatím stoprocentně vlastněné krajem. Žádné nemocnice přímo ve své kompetenci 
tehdy přestal mít např. Plzeňský, Karlovarský a Královéhradecký kraj, www.uzis.cz.

753  Strana 85 ročenky Ekonomické údaje ve zdravotnictví, Ústav zdravotnických informací 
a statistiky (ÚZIS); stát – Ministerstvo zdravotnictví je zřizovatelem ve vztahu k 27,65 % 
všech lůžek, ostatní centrální orgány (kromě Ministerstva zdravotnictví) jsou zřizovateli 
ve vztahu k  2,09 % všech lůžek, www.uzis.cz. 

754  Informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) č. 32 z 22. 6. 2010, 
www.uzis.cz 
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s odměňováním platem typickým pro zaměstnavatele tzv. rozpočtové (ne-
podnikatelské, veřejné) sféry, tak i s odměňováním mzdou typickým na-
opak pro zaměstnavatele soukromé (podnikatelské) sféry.755 Hned na úvod 
je nutno zdůraznit, že zásadně není dáno na libovůli zaměstnavatele, zda 
bude své zaměstnance odměňovat mzdou nebo platem. Odpověď na otázku, 
který způsob odměňování může být u konkrétního poskytovatele zdravotní 
péče používán, vyplývá přímo ze zákona; a od úpravy provedené v § 109 
a následujících zákoníku práce se nelze platně odchýlit, a to ani dohodou 
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Rozdíl mezi odměňováním mzdou a platem je zásadní. Zatímco v případě 
platu zákon precizuje podmínky pro poskytování a výši jednotlivých složek 
platu, způsob zařazování do platových tříd a další podrobnosti, pak v přípa-
dě odměňování mzdou se zákon omezuje „pouze“ na stanovení základních 
pravidel pro sjednání/stanovení mzdy; formami poskytování mzdy a její 
výší se zákon de facto nezabývá; jeho základním úkolem je toliko ochrana 
zaměstnanců proti nepřiměřeně nízkým mzdám.

Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavate-
lem, kterým je zaměstnavatel rozpočtové sféry, a sice:
a) stát,
b) územní samosprávný celek,
c) státní fond,
d) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní po-

hotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného 
z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů,

e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského 
zákona, nebo

f) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, s výjimkou peněžitého 
plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo 
území České republiky.

V aplikační praxi se pro odměňování platem vžil zjednodušený pojem 
„tabulkový plat,“ hovoří se o tom, že zaměstnanec je odměňován tzv. „podle 
tabulky“ nebo že má „tarifní plat“ apod. Přesná výše „tabulkového“ platu ve 
skutečnosti není dána přímo zákoníkem práce, ale až jeho prováděcími práv-
ními předpisy, zejména pak nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

755  Pro odměňován mzdou je určující právní forma zaměstnavatelského subjektu, nikoli 
vlastník, a ani deklarovaná ziskovost či neziskovost. V tomto smyslu i a. s. vlastněná 
zcela veřejnou samosprávou a mající ve svých zakládacích dokumentech deklarovanou 
neziskovost při poskytování zdravotní péče, bude odměňovat mzdou.
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poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a dále katalogem 
prací. O obou těchto předpisech a principech odměňování v rozpočtové sféře 
je pojednáno podrobněji v dalších oddílech této kapitoly.

Na rozdíl od platu, mzda je peněžité plnění, event. plnění peněžité hod-
noty (naturální mzda) poskytované zaměstnanci za práci, pokud tento za-
městnanec pracuje u jakéhokoli jiného zaměstnavatele, než který je uveden 
ve shora uvedeném výčtu zaměstnavatelů tzv. rozpočtové sféry. Shrneme-li, 
pak mzdou jsou odměňováni všichni zdravotničtí pracovníci, na které nelze 
aplikovat odměňování platem. Ve zdravotnické praxi se tak odměňování 
mzdou týká zaměstnanců zdravotnických zařízení provozovaných zejména 
v právní formě společnosti s ručením omezeným (s. r. o.), akciové společnos-
ti (a. s.), obecně prospěšné společnosti (o. p. s.), ale také např. poskytovatelů 
zdravotní péče jako fyzických osob, nejčastěji samostatných lékařů – ambu-
lantních specialistů, kteří jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 
zaměstnávají např. sestry, laboranty apod.

Pokud je tedy zdravotnické zařízení provozováno jako příspěvková or-
ganizace, pak bez ohledu na to, kdo je jejím zřizovatelem (zda je to přímo 
Ministerstvo zdravotnictví nebo územní samosprávný celek, tj. kraj nebo 
město či obec), je-li současně splněna podmínka, že náklady na platy jsou 
plně zabezpečovány z příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele nebo 
z úhrad podle zvláštních právních předpisů,756 jsou její zaměstnanci povin-
ně (ze zákona) odměňováni platem. Odměňování platem se tedy v zásadě 
vztahuje na zaměstnavatele, u kterých jsou prostředky na platy a odměny 
za pracovní pohotovost zaměstnanců hrazeny zcela nebo převážně z ve-
řejných zdrojů.

Základním společným znakem mzdy i platu je, že obojí zaměstnavatel 
poskytuje zaměstnanci výlučně jen za vykonanou práci. Tento zdánlivě 
jasný axiom, který pro potřeby praxe snad ani netřeba připomínat, má ve sku-
tečnosti významné právní důsledky. Je totiž třeba důsledně rozlišovat mezi
1)  těmi plněními ze strany zaměstnavatele, která jsou – objektivně vzato – 

plněními za vykonanou práci, a 
2) mezi plněními, která nemají vazbu na vykonanou práci, ale odrážejí jiné 

důvody jejich poskytnutí (např. odměna za pracovní pohotovost je posky-
tována za „pouhou“ připravenost k práci, odstupné má povahu fi nanční 

756  Tj. cestou úhrady poskytovatelům zdravotní péče zdravotními pojišťovnami podle zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
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satisfakce spojené s jednostranným skončením pracovního poměru za-
městnavatelem, stejně tak do této „nemzdové“ kategorie budou patřit 
i různé věrnostní bonusy vázané na pouhou existenci pracovního poměru 
po určitou delší dobu, různé formy příplatků zaměstnancům za to, že v ur-
čitém období neměli dočasnou pracovní neschopnost, dále odměny při 
skončení pracovního poměru apod.)

Skutečnost, že mzda/plat přísluší za vykonanou práci, zákoník práce 
nepřímo podtrhuje i v § 141 odst. 2, když stanoví, že mzda, plat a jejich 
jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší 
zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se 
mzda nebo plat poskytuje. Naproti tomu, zaměstnanci v zásadě nepřísluší 
mzda za dobu, kdy práci nevykonává (např. po dobu překážek v práci, kdy 
mu náleží náhrada mzdy nebo dávky nemocenského pojištění).

Pokud tedy zákoník práce stanovuje konkrétní principy pro odměňování 
mzdou či platem, je třeba vycházet z toho, že zákon má na mysli mzdu 
v právním slova smyslu – tzn. jako kompenzaci za vykonanou práci, 
nikoli jako jakési universální peněžité plnění zaměstnavatele zaměstnan-
ci. Pro zjednodušení dále používáme na některých místech pojem „mzda“ 
i pro plat.

 8.3   Kritéria pro poskytování mzdy/platu (zásada 

stejné mzdy za stejnou práci a práci stejné 

hodnoty)

Již v rámci stanovení základních zásad pracovněprávních vztahů zákoník 
práce pamatuje na oblast odměňování, když v § 13 odst. 2 písm. c) stanoví, 
že zaměstnavatel musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu 
a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny 
za stejnou práci a za práci stejné hodnoty. Trochu jinými slovy pak záko-
ník práce říká de facto totéž v úvodních paragrafech části šesté zákoníku; 
konkrétně v § 110 odst. 1 se uvádí, že za stejnou práci nebo za práci stejné 
hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat 
nebo odměna z dohody. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí 
práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která 
se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné 
nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

Mezi oběma základními principy rovného zacházení obsaženými v záko-
níku práce na různých místech přesto jistý rozdíl je. Ten spočívá v tom, že 



ODMĚŇOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

452

prvně uvedený princip obsažený v rámci základních zásad v § 13 zákoníku 
práce je universálnější, neboť se nevztahuje pouze na mzdu/plat, ale na ja-
kékoli jiné peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty. Stručně řečeno, 
i tehdy, pokud bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům např. poukáz-
ky na zvýhodněné stravování, příspěvky na životní či důchodové pojištění, 
sociální benefi ty ve vztahu k dovolené apod., tak i všechna tato „nemzdová“ 
plnění podléhají principu stejných podmínek pro posouzení nároku. Přiroze-
ně, smyslem této úpravy je zabránit nerovnému zacházeními nejen pokud jde 
o mzdu, ale i o všechna ostatní peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům.

Uvedené základní principy jsou někdy ve zdravotnické praxi nesprávně 
chápány, neboť je z nich dovozován nárok zdravotnických pracovníků na 
celkový „rovnostářský přístup“ k odměňování. Realita naplňování prin-
cipu stejné mzdy za stejnou práci a práci stejné hodnoty je však jiná; a byla 
také opakovaně interpretována evropskými soudy. V té souvislosti je třeba 
připomenout, že principy stejné mzdy za stejnou práci a práci stejné hodnoty 
byly do našeho pracovního práva zapracovány až v souvislosti s harmoni-
zací českého pracovního práva s právem evropským před vstupem České 
republiky do EU.

Jak úvodní § 13 odst. 2 písm. c) zákoníku práce, tak i § 110 odst. 1 zákoní-
ku práce, je třeba chápat tak, že negarantují stejnou mzdu ale „pouze“ uplat-
nění stejných zásad pro posouzení hodnoty práce; a zároveň vylučují 
nedůvodnou preferenci nebo naopak diskvalifi kaci konkrétního zaměstnance 
či skupiny zaměstnanců pro sympatie či nesympatie nadřízeného, pro po-
hlaví, příslušnost k politické straně či odborové organizaci, pro náboženské 
vyznání či světový názor apod. Evropské soudy např. dovodily,757 že pokud 
zaměstnavatel uplatňuje systém odměňování, který absolutně postrádá prů-
hlednost, je na zaměstnavateli, aby prokázal, že jeho praxe v odměňování 
není diskriminační, pokud zaměstnanec doloží, že u podstatně většího počtu 
zaměstnankyň je průměrná mzda nižší, než u zaměstnanců.

Pokud jde o kritéria pro poskytování mzdy a platu, ani při jejich sta-
novení nemůže zaměstnavatel – poskytovatel zdravotní péče – uplatnit li-
bovůli. Jak je naznačeno již v prvním odstavci této podkapitoly, kritérii pro 
poskytování mzdy a platu jsou:
1) složitost, odpovědnost a namáhavost práce,
2) obtížnost pracovních podmínek,
3) výkonnost zaměstnance, a
4) dosahované pracovní výsledky zaměstnance.

757  Evropský soudní dvůr, věc C-109/88.
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Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdě-
lání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, 
podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační 
a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpeč-
nost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních 
vlivů práce.

Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů 
vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního 
klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti 
dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizi-
kovosti pracovního prostředí.

Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných 
prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se 
posuzují podle množství a kvality.

Transparentní a korektní uplatňování shora uvedených šesti kritérií je, 
nejen ve zdravotnictví, základním předpokladem pro naplnění zásady stejné 
mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty. Zákon zaměstnavatelům ne-
ukládá, aby každému ze šesti kritérií pro určení mzdy/platu přičítali stejnou 
důležitost. Stručně vyjádřeno, ze zákona přirozeně nevyplývá, že pokud je 
stanoveno šest základních kritérií pro sjednání či stanovení mzdy/platu, pak 
z ničeho nevyplývá, že každé z těchto kritérií by se mělo shodně 1/6 podílet 
na stanovení konečné výše mzdy konkrétního zaměstnance. Naopak, není 
nijak vyloučeno, aby poskytovatel zdravotní péče z hlediska vyjádření vý-
znamu jednotlivých kritérií kladl např. cestou ujednání v kolektivní smlouvě 
či cestou vnitřního mzdového předpisu hlavní důraz např. na odpovědnost 
související s vykonávanou prací a na složitost vykonávané práce, zatímco 
ostatní čtyři kritéria (namáhavost práce, obtížnost pracovních podmínek, 
výkonnost zaměstnance a dosahované pracovní výsledky) by zohledňoval 
v nižší míře. Znamená to ovšem, že takto nastavené principy odměňování 
– v daném případě priorita dvou kritérií (odpovědnost a složitost práce) 
– musí zaměstnavatel shodně uplatňovat u všech zaměstnanců; tj. kritéria 
nelze uplatňovat podle momentálních potřeb či přizpůsobovat („šít na míru“) 
konkrétnímu zaměstnanci či zaměstnancům. Pro zachování transparentnosti 
v odměňování zaměstnanců se jeví jako klíčové zachovávat vždy relace 
mezi jednotlivými zaměstnanci podle kritérií jednotně uplatňovaných 
zaměstnavatelem.

Konečně je třeba doplnit, že pokud by zaměstnavatel porušil ve vztahu 
k zaměstnanci či skupině zaměstnanců princip stejné mzdy za stejnou práci 
a za práci stejné hodnoty, pak – kromě toho, že se zaměstnanec může domáhat 
doplatku mzdy soudní cestou – zakládalo by takové jednání zaměstnavatele 
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rovněž správní delikt, za který mohou orgány inspekce práce uložit pokutu 
až do výše 500 000 Kč.758

  PŘÍKLAD

Poskytovatel zdravotní péče v právní formě akciové společnosti za-
městnává několik desítek lékařů, z nichž většina vykonává lékařskou 
praxi déle než 5 let, a to v různých medicínských oborech od inter-
ny přes ortopedii po chirurgii a další obory. Z praktických důvodů 
se poskytovatel rozhodl přijmout do pracovního poměru nově také 
lékaře závodní preventivní péče s čerstvě absolvovanou atestační 
zkouškou, přičemž lékaře s tímto druhem odbornosti dosud nikdy 
nezaměstnával. V pracovní smlouvě sjednané s tímto novým léka-
řem byly obsaženy všechny podstatné náležitosti (druh práce, místo 
výkonu práce i den nástupu do práce), ovšem nebylo ujednáno nic 
o výši mzdy za vykonanou práci. Na jakou mzdu má zaměstnanec 
nárok?

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ

Protože v případě akciové společnosti se nejedná o zaměstnavatele 
uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce jako zaměstnavatele 
čerpajícího prostředky z  veřejných rozpočtů, náleží zaměstnanci 
mzda. Pokud nebyla výše mzdy předmětem ujednání mezi zaměst-
navatelem a zaměstnancem, pak je zaměstnavatel oprávněn určit 
mzdu jednostranně, a to buď v rámci rozpětí sjednaného v kolek-
tivní smlouvě, nebo podle vnitřního mzdového předpisu vydaného 
u zaměstnavatele. Pokud by u zaměstnavatele ke dni určení mzdy 
dotyčnému zaměstnanci neexistovala platně sjednaná kolektivní 
smlouva, a ani by nebyl vydán žádný vnitřní mzdový předpis, pak 
zaměstnavateli nezbývá, než nově nastoupivšímu lékaři závodní 
preventivní péče stanovit mzdu podle zásad rovného zacházení 
v odměňování.

Zaměstnavatel tak musí zaměstnanci přiznat mzdu v  souladu 
s u něj zavedenými mzdovými standardy a „poměřit“ složitost, od-
povědnost a namáhavost práce a další rozhodná kritéria práce no-
vého lékaře v relaci s ostatními zaměstnanci; předně s těmi, jejichž 
práce se v  rámci možností bude relativně nejvíce blížit práci nově 
nastoupivšího lékaře.

Pro určení odpovídající úrovně mzdy je nutno vycházet z popi-
su druhu vykonávané práce, případně jeho konkretizace v popisu 

758  § 26 odst. 1 písm. a) zákona o inspekci práce.


