
                                                                                                                             

 

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 14. října 2011 

Prodej zbytného majetku Českých drah ušet ří firm ě                
240 milion ů ročně 

Přes 240 milion ů zaplatí každý rok České dráhy za údržbu, opravy a ostrahu 
nemovitého majetku, který nepot řebují. Bývalé sklady, drážní domky, bytové domy 
i pozemky, pro které dráhy nemají využití, zbyte čně zatěžují rozpo čet národního 
dopravce a negativn ě ovliv ňují jeho hospoda ření. České dráhy si proto cht ějí 
ponechat jen nádražní budovy, klí čové administrativní objekty, depa a související 
pozemky. Zbytek majetku nabídnou k prodeji. Celkem se jedná o 4 500 budov 
a 14 000 pozemk ů.  

Stanovit skute čnou tržní hodnotu zbytného majetku, vypracovat prod ejní strategii a následn ě 

i zajistit samotný prodej by m ěl strategický partner, na kterého České dráhy vypsaly otev řené 

výb ěrové řízení. Předpokládaná hodnota zakázky na zhruba t ři roky je 90 milion ů korun. Skute čná 

výše provize však bude záviset na dosažené prodejní  ceně . 

 

„Hledáme konsorcium firem tvo řené renomovanou mezinárodní realitní kancelá ří a subjekty z oblasti 

finan čního poradenství a řízení projekt ů,“ vysvětluje náměstek generálního ředitele ČD pro správu 

majetku Milan Matzenauer. „Dráha se za poslední desetiletí velice zm ěnila, už nepot řebujeme 

k zajišt ění provozu stovky budov a nemá smysl na n ě každoro čně vynakládat desítky milion ů, které 

pot řebujeme jinde. Bude rozumn ější, když je prodáme a utržené peníze investujeme d o oprav.“ 

 

Jméno vítěze výběrového řízení by mělo být známé příští rok v únoru, hned potom chtějí dráhy zahájit 

samotný prodej. Předpokládá se tzv. „balíčkový“ prodej, kdy se nemovitosti neprodávají jednotlivě, ale po 

celcích. Prodávající tím snižuje riziko, že kupci skoupí jen atraktivní nemovitosti. K podobnému prodeji 

nepotřebných nemovitostí před časem přistoupily například i německé Deutsche Bahn.  
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