
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 24. února 2011 

České dráhy skon čily rok 2010 s mírným ziskem  

Národní dopravce uzav řel hospoda ření v roce 2010 se ziskem  
9 milion ů korun, a to i p řes to, že na základ ě dlouhodobých smluv loni 
zaplatily kraje za zajišt ění osobní dopravy o 325 milion ů méně než v roce 
předchozím. Za tímto výsledkem jsou zejména vnit řní úspory a rostoucí tržby. 
Hospodá řský výsledek je tak ke konci roku 2010 o 1,072 mld.  Kč lepší než 
v roce 2009. Provozní výsledek hospoda ření p řed započtením odpis ů 
(EBITDA) dosáhl kladné hodnoty ve výši 1,607 mld. K č.  
 

„Díky vnit řním úsporám v oblasti režijních a osobních výdaj ů jsme loni udrželi náklady spole čnosti 
na úrovni roku 2009, což v kombinaci s r ůstem tržeb pozitivn ě ovlivnilo celkové hospoda ření 
Českých drah,“  komentuje výsledky hospodaření generální ředitel ČD Petr Žaluda. „Za dobrou zprávu lze 
označit vývoj tržeb za p řepravu cestujících (bez doplňkových služeb, tj. bez přepravy zásilek, zvláštních 
vlaků atd.), které nám meziro čně vzrostly o tém ěř 170 milion ů korun. Je to tím, že jsme zastavili další 
pokles po čtu cestujících a zárove ň to souvisí s v ětším zájmem o cestování na delší vzdálenosti. Je to  
nepochybn ě výsledek masivní modernizace vozového parku a zvyš ování kvality služeb.“ 

Náklady společnosti ve výši 29 218 mil. Kč zůstaly na zhruba stejné úrovni jako v roce 2009. Růst cen 
vstupů a současný pokles úhrad od objednatelů vyrovnaly úspory zejména v oblasti režie. Úspory, 
ke kterým se České dráhy zavázaly v desetiletých smlouvách s kraj i a MD ČR, překro čila firma 
o 53 mil. K č (celková úspora předpokládaná byla 1,030 mld., skutečná úspora je však 1,083 mld. Kč). 
V regionální doprav ě tím České dráhy sanovaly nap říklad nár ůst cen nafty a dalších uznatelných 
náklad ů, které by jinak kraje musely uhradit, konkrétn ě ve výši 159,7 milion ů Kč. Podobný trend bude 
pokračovat i v roce 2011. „ Zavedením centrálního nákupu materiálů a služeb ušetříme zhruba 150 až 200 
milionů, další úsporu představuje například pokles osobních nákladů nebo nákup elektřiny, jejíhož 
dodavatele jsme na sklonku roku 2010 vůbec poprvé vybrali formou elektronické aukce. V podnikatelském 
plánu počítáme letos s účetním ziskem ve výši 320 milionů korun,“ doplňuje Petr Žaluda. 

Transparentnost a dobré hospodářské výsledky jsou přitom podmínkou chystaného vstupu Českých drah 
na mezinárodní kapitálový trh. V této souvislosti již druhým rokem sestavují České dráhy účetní závěrku 
podle českých a zároveň podle mezinárodních účetních pravidel (IFRS). Emisí mezinárodních dluhopisů 
chce národní dopravce získat prostředky na financování obnovy vozidlového parku. 
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Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 

investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 

nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 

zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 

vlaky. 

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 

eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 

a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 


