
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

 

Praha, 6. května 2011 

 

České dráhy získaly mezinárodní rating Baa1 
 

Mezinárodní ratingová agentura Moody’s Investors Se rvice ud ělila Českým 
drahám, a.s., prozatímní dlouhodobý rating (P)Baa1.  Přidělený rating je 
podmín ěn úsp ěšným dokon čením plánu Českých drah na posílení kapitálové 
struktury zajišt ěním dlouhodobého financování v minimální výši 7,5 m ld. K č. 
Výhled ratingu je negativní. Agentura Moody’s ve sv ém prohlášení uvedla, že 
výhled ratingu m ůže být zm ěněn na stabilní po úsp ěšném dokon čení plánu 
financování na rok 2011. 

Získání ratingu v investi čním pásmu je sou částí strategie Českých drah vstoupit na mezinárodní 
kapitálové trhy a realizovat svou první emisi zahra ničních dluhopis ů. Získané finan ční prost ředky 
budou použity na financování obnovy vozidlového par ku. Přesný termín emise bude ur čen podle 
aktuálního vývoje na trhu.  

České dráhy udělily mandát na aranžování emise těchto dluhopisů společnostem Barclays Capital, Erste 
Group a Société Générale, jakožto společným vedoucím manažerům emise. 

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. 


