
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 2. května 2011 

České dráhy ušet ří na novém pojišt ění  přes 15 milion ů 
korun 

České dráhy uzav řely nové pojišt ění odpov ědnosti za škodu a pojišt ění 

motorových vozidel s vít ězem veřejné sout ěže, kterým je Kooperativa 

Pojiš ťovna, a.s. Díky dlouhodobému kontraktu  dosáhly České dráhy oproti 

minulému období o 11 % nižší cenu p ři širší pojistné ochran ě a dalších 

bonusech. Do výb ěrového řízení na nové pojišt ění, vyhlášeného loni v říjnu, 

se kvalifikovaly celkem 3 velké pojiš ťovací ústavy. 

  
Předmětem ve řejné zakázky bylo pojišt ění odpov ědnosti za škodu, jehož sou částí je zejména 

zákonné pojišt ění odpov ědnosti za škodu provozovatele drážní dopravy, a dál e pojišt ění souboru 

motorových vozidel v majetku ČD, a.s., na dobu od jara 2011 do konce roku 2013 . „Původn ě jsme 

předpokládali, že by se úhrada pojistného mohla za 34  měsíců pohybovat kolem 150 milion ů korun, 

tedy podobn ě, jako tomu bylo doposud. V ůbec poprvé jsme ale použili pro výb ěr pojiš ťovny jednací 

řízení s uve řejněním a b ěhem jednání s uchaze či jsme se nakonec dostali na částku zásadn ě nižší, 

přesně na 135 milion ů a 59 tisíc korun,“  komentuje výsledek soutěže generální ředitel ČD Petr Žaluda.  

 

Smlouva s pojiš ťovnou Kooperativa zahrnuje následující pojišt ění: 

 

1) Pojišt ění odpov ědnosti za škodu  zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele drážní dopravy na celostátních 

a regionálních drahách, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí včetně nákladů na 

dekontaminaci a pojištění obecné odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 

Limit plnění na jednu škodu je 300 mil. Kč; roční limit plnění je 600 mil. Kč. Spoluúčast je ve výši 3 mil. Kč. 

2) Pojišt ění souboru motorových vozidel ČD,a.s. zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a havarijní pojištění. 

 

Nejde přitom o první případ, kdy České dráhy snížily své náklady díky novému způsobu výběru dodavatelů. 

„Na konci lo ňského roku jsme nap říklad v elektronické aukci nov ě sout ěžili dodavatele elektrické 

energie. Kombinací nižší provize dodavateli s pr ůběžným nákupem elekt řiny podle aktuálních cen na 

energetické burze chceme letos ušet řit až 200 milion ů korun,“  dodává Petr Žaluda.  

 

Mgr. Radek Joklík 

vedoucí tiskového oddělení – tiskový mluvčí ČD  

M: 724 845 091, T: 972 232 532 

hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 



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. 


