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Praha, 11. �íjna 2010 

Centrální nákup služeb a materiálu ušet�í p�íští 
rok 150 milion� 

Až 150 milion� korun ušet�í p�íští rok centrální nákup materiálu a služeb, 
který práv� te� zavádí �eské dráhy. Zm�na systému je jedním z bod� 
transforma�ního programu „Vize 2012“. Tento koncep�ní materiál obsahuje 
�adu opat�ení, která mají do konce roku 2012 ušet�it drahám náklady v �ádu 
n�kolika miliard korun. Sama zm�na systému nákupu má za dva roky p�inést 
celkovou úsporu tém�� p�l miliardy. 
 
„Centralizace nákupních �inností je jednou z možností, jak snížit náklady na nákup materiálu 
a služeb. Doposud si nakupovaly jednotlivé složky �eských drah v mnoha p�ípadech samostatn�,“ 
vysv�tluje Martina Mannová, �editelka Projektové kancelá�e �D. 
 
„Te� budeme všechno pot�ebné nakupovat spole�n� a m�žeme ú�inn�ji tla�it dodavatele, aby šli 
s cenou dol�. Podle našich výpo�t� p�jde o desítky milion� korun ro�n�,“ Filip Pot��ek, �editel odboru 
centrálního nákupu a logistiky �D. Další úspory p�inese zrušení n�kterých sklad�. Po uzav�ení rámcových 
smluv s vybranými dodavateli budou oni zboží dodávat drahám p�ímo podle aktuální pot�eby. 
 
„Centrální nákup budeme d�sledn� dodržovat i pro nákup náhradních díl� a opravy kolejových 
vozidel, které si zatím jednotlivá depa �áste�n� za�izují sama. I tady po�ítáme s úsporami v �ádu 
desítek milion� ro�n�,“ dodává Filip Pot��ek. 
 
Se zavedením centrálního nákupu souvisí i využívání elektronických aukcí, které mohou p�i 
zachování absolutní transparentnosti snížit nákupní cenu i v �ádech desítek procent. Tento moderní 
zp�sob výb�ru dodavatel� dopl�uje klasická výb�rová �ízení. �eské dráhy už p�ed �asem nad rámec 
zákonných povinností zp�ísnily výb�r svých dodavatel� tak, aby nemohlo docházet k žádné manipulaci nebo 
zvýhodn�ní n�kterého z uchaze��. Jednou z pojistek je i p�ítomnost nezávislého odborníka mimo �eské 
dráhy p�i výb�rovém �ízení.   
 

Radek Joklík 
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Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje p�es 

163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 



 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je možné 

nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r levných eTiket� do 

zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 

 


