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České dráhy uzav řely Kolektivní smlouvu 2019  

Vedení akciové spole čnosti České dráhy dnes uzav řelo se zástupci všech 
deseti odborových sdružení p ůsobících ve spole čnosti Podnikovou kolektivní 
smlouvu na rok 2019. 

Zaměstnancům zůstanou zachovány dosavadní benefity a dojde k mírnému růstu tarifních mezd. „Stejn ě jako 
v minulých letech bylo kolektivní vyjednávání i v l etošním roce mimo řádně dlouhé a velmi náro čné. 
Teprve dnes, týden p řed Vánoci, jsme se dohodli na  klí čové oblasti, kterou je r ůst mezd. Jsem 
přesvědčen, že jsme našli kompromis, který je pro České dráhy ekonomicky únosný, chrání zájmy 
našeho akcioná ře i věřitelů, kteří financují náš rozvoj, a zárove ň zaručuje našim zam ěstnanc ům sociální 
jistotu. Sociální smír a stabilita v personální obl asti jsou pro nás prioritou a vnímáme je jako klí čové pro 
chod celé firmy,“  zdůraznil výsledek kolektivního vyjednávání předseda představenstva a generální ředitel 
Českých drah Miroslav Kupec. „Růst mezd v roce 2019 bude ve všech tarifních t řídách o 5,5 % a zárove ň 
dojde k navýšení n ěkterých p říplatk ů jako ocen ění náro čnosti práce na železnici a stabilizující prvek 
zaměstnanosti ve firm ě při dnešní složité situaci na trhu práce,“ doplnil Miroslav Kupec.     

České dráhy mají v současnosti přibližně 14 800 zaměstnanců a průměrná mzda ve společnosti dosahuje 
přibližně 35 000 Kč. 
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O spole čnosti České dráhy, a.s.  
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti téměř 175 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 


