
 

 

 

 

Zaměstnanecké bonusy v Nemocnici PRIVAMED a.s. 
 

1. Dovolená na zotavenou až 7 týdnů, tj. celkem 35 pracovních dnů 

2. Závodní stravování – od 25,- Kč 

3. Penzijní připojištění 

4. Příspěvek na životní pojištění 

5. Možnost dotovaného ubytování vč. získání bytu 

6. Příspěvek za práci v noci 

7. Příspěvek za práci v sobotu a v neděli 

8. Příspěvek za práci přesčas 

9. Pro zdravotní sestry a některé další profese pracující v nepřetržitém provozu měsíční 

příspěvek 9.000,- Kč 

10. Odměny 2x ročně 

11. Finanční půjčky od zaměstnavatele návratné bezúročné 

12. Finanční půjčky od zaměstnavatele nenávratné bezúročné 

13. Slevy na léky a další produkty v ústavní lékárně ve výši 7 % z doplatku či ceny 

14. Možnost odběru léků či dalších produktů v ústavní lékárně ve výši 2.000,- ročně 

bezplatně 

15. Wellness program ve výši 2.000,- Kč ročně 

16. Příspěvek na rehabilitační masáže ve výši 2.000,- Kč ročně 

17.  Při dovršení životního jubilea nebo pracovního výročí poskytuje zaměstnavatel 

zaměstnanci peněžitý dar odvíjející se od počtu let v organizaci a dosaženého 

životního výročí (až do výše 6.500,- Kč); 

18. Při dovršení životního jubilea nebo pracovního výročí poskytuje zaměstnavatel 

zaměstnanci peněžitý dar odvíjející se od počtu let v organizaci a dosaženého 

životního výročí (až do výše 6.500,- Kč); 

19. Při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu poskytuje zaměstnavatel 

peněžitý dar zaměstnanci až do výše 6.000,- Kč 

20. Příspěvek na uzavření prvního sňatku 1.000,- Kč 

21. Příspěvek při narození dítěte až 2.000,- Kč 

22. Příspěvek na zahraniční dovolenou od společnosti FiroTour ve výši 2.000,- Kč 

23. Nadstandardní péče – bezplatně 

24. Zaměstnavatel hradí členské příspěvky do ČLK a ČLnK těm lékařům a farmaceutům, 

kteří jsou v hlavním pracovním poměru a úvazku min. 0,90; 

25. Zaměstnavatel uhradí členské příspěvky lékařům do max. 2 volně zvolených 

odborných společností; uhradí poplatek za 1. a úspěšnou atestační zkoušku; 

26. Zaměstnavatel uhradí SZP částku až do výše 1.500,- Kč za povinné doškolování 

a do výše 50 % z jednorázové vzdělávací akce; 

27. ČSOB zaměstnanecký program – slevy pro zaměstnance na půjčky, hypotéky 

a produkty ČSOB pojišťovny 

28. Permanentky na domácí zápasy FC Viktoria Plzeň 

29. Permanentky na domácí zápasy HC Škoda Plzeň 

30. Možnost parkování na vyhrazeném parkovišti zdarma 

31. Vzdělávací akce pro lékaře i sestry v prostorách nemocnice zdarma 

 


