
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 25. května 2011 

V prvním čtvrtletí hospoda řily České dráhy se 
ziskem  

Národnímu dopravci se p řes dramatický r ůst cen vstup ů daří udržet 

hospoda ření v zisku. Plní tak podnikatelský plán nastavený pro letošní rok. 

V prvním čtvrtletí firma vykázala zisk + 6 milion ů korun (dle českých ú četních 

standard ů) a provozní výsledek hospoda ření bez zapo čítání odpis ů (EBITDA) 

dosáhl výše 502 milion ů korun. 

 

„Díky snížení režijních a osobních náklad ů jsme dokázali vykrýt zvýšené ceny nafty, elekt řiny 

i zdražení poplatk ů za používání dopravní cesty,“ vysvětluje generální ředitel Českých drah Petr Žaluda 

a pokračuje: „Doplácíme nap říklad na boom ve výstavb ě slune čních elektráren, což zp ůsobuje 

zdražení distribuce elekt řiny. Nepokoje na Blízkém východ ě naopak zvýšily cenu nafty až o 3 koruny 

a padesát halé řů na litru. Jen nafta a elekt řina nás tak vyšly za první kvartál o 41 milion ů dráž než 

loni!“ Dalších 54 milion ů navíc zaplatily České dráhy za dopravní cestu a o 98 milion ů víc stály 

opravy a údržba vozidel.  

 

Přesto je hospodá řský výsledek Českých drah za první t ři měsíce o 4 miliony lepší než loni.  Je to 

zejména díky tržbám z osobní přepravy, kde podnik zaznamenal meziroční nárůst o 85,5 milionu korun.  

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. 


