
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
 

 

 

Praha, 12. listopadu 2010 

 
Díky elektronické aukci na nákup elekt�iny 
ušet�í �eské dráhy až 200 milion� K� 
 

�eské dráhy p�i výb�ru dodavatele poprvé v historii využily elektronickou 
aukci a zm�nily systém nákupu elekt�iny. Jako jedna z prvních 
spole�ností v �esku sout�žily tzv. cenový index dodavatele, tedy 
„poplatek za služby poskytované obchodníkem v souvislosti s nákupem 
a dodávkou elekt�iny“. Vlastní nákup silové elekt�iny pak bude probíhat 
pr�b�žn� b�hem roku podle aktuálního vývoje cen na burze. Spole�nost 
tak ušet�í za dodávky elekt�iny v p�íštím roce až 200 milion� korun.  
 

 

Úspory až 200 milion� korun dosáhnou �eské dráhy práv� kombinací výb�ru dodavatele 

elektronickou aukcí a postupným nákupem elekt�iny podle aktuálního vývoje na burze. To 

spole�nosti umožní pružn� reagovat na pohyb cen na trhu a nakupovat elekt�inu za optimálních 

podmínek. V minulosti byl vždy nakoupen celý objem energie na plánované období p�edem a za fixní 

cenu platnou k datu podání nabídky, do které obchodník zahrnul i vlastní rizika budoucích pohyb� na 

burze.  

   

Jméno dodavatele elekt�iny oznámí �eské dráhy b�hem n�kolika dn�, po podpisu smlouvy 

ob�ma stranami.   

 

V tomto obchodním p�ípad� využily �eské dráhy poprvé v historii elektronickou aukci. Spole�nost 

plánuje v nadcházejícím období využívat elektronické aukce v co nejv�tší mí�e.   
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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. 


