
 

 

Dopravní podnik města České Budějovice zvyšuje mzdy řidičům a dělnickým profesím 

 

Vedení dopravního podniku v Českých Budějovicích se dohodlo s odbory na finální podobě kolektivní 

smlouvy, která mj. zaručuje navýšení mezd pro řidiče a vybrané odborné dělnické profese.  

České Budějovice, 12. 1. 2018 - Od 1. 1. 2018 všem řidičům městského dopravce tedy vzroste tarifní 

mzda minimálně o 10 %, čímž odhadovaná průměrná mzda na této pozici dosáhne přibližně 28 500 

Kč (průměrná mzda k 3. čtvrtletí 2017 v kraji činila dle ČSÚ 26 207 Kč). Navíc mají nově nastupující 

řidiči možnost čerpat náborový příspěvek ve výši 20 000 Kč. 

„Doufám, že toto opatření přinese nejen stabilitu, ale také zvýší zájem pracovat pro naši společnost a 

potvrdíme tím i naši pozici atraktivního zaměstnavatele v kraji“, sdělil Slavoj Dolejš, ředitel a 

místopředseda představenstva a.s. 

Navýšení mezd ze strany zaměstnavatele bylo možné jak díky úpravě tarifu, která proběhla k 10. 12. 

2017, tak také optimalizací dopravního výkonu na linkách č. 3 a 8. Podstatnou část mzdových 

nákladů pokrylo i navýšení částky kompenzace prokazatelné ztráty ze strany města České 

Budějovice.  

„Město muselo reagovat na neuspokojivou situaci trhu práce a zajistit zlepšení podmínek pro profesi 

řidič v našem dopravním podniku “, okomentoval krok radnice náměstek primátora pro dopravu 

František Konečný. 

Kolektivní smlouva nabývá platnosti dnem 10. 1. 2018 a účinnosti od 1. 1. 2018. Takto upravená 

podoba kolektivní smlouvy bude platná do 31. 12. 2019 a zahrnuje mimo jiné i další zajímavé 

benefity pro zaměstnance dopravního podniku, jako jsou příspěvky na stravování, penzijní 

připojištění, úrazové pojištění, dovolenou, sportovní či kulturní akce, poskytnutí režijní jízdenky MHD 

pro zaměstnance a rodinné příslušníky, aj. 

------------------------------ KONEC ------------------------------ 
 

Tradice městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích sahá až do roku 1909, kdy ve městě začaly jezdit první 

dopravní prostředky pro hromadnou přepravu cestujících. Současný poskytovatel služeb městské hromadné 

dopravy, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zajišťuje přepravu cestujících na celém území města a v 18 

příměstských obcích v jeho blízkém okolí. Společnost vznikla 1. září 1997 z tehdejšího Dopravního podniku města 

Českých Budějovic, s.p. Jediným akcionářem je Statutární město České Budějovice. Ucelený systém městské 

hromadné dopravy je v současnosti tvořen autobusovou a trolejbusovou trakcí. Dopravní podnik města České 

Budějovice disponuje moderním vozovým parkem, který čítá na 83 autobusů a 58 trolejbusů. Tato vozidla zajišťují 

provoz na 14 autobusových a 8 trolejbusových linkách. Ročně najedou 5,7 mil. kilometrů a přepraví 39 mil. 

cestujících. Provoz společnosti zajišťuje 402 zaměstnanců. Základní kapitál společnosti je 485,5 mil. Kč, celkové 

roční výnosy včetně úhrady prokazatelné ztráty činí 410,7 mil. Kč. 

 



Další informace a dotazy: 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

Viktor Lavička, tiskový mluvčí 

tel.:  +420 387 719 164 

mobil:   +420 727 918 528 

e-mail: lavicka.v@dpmcb.cz  

www.dpmcb.cz 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OCI64YBM/www.dpmcb.cz

