
 

 

 

 

 
ČD Cargo hospodařilo v prvním čtvrtletí se ziskem 
 
Po dlouhém období, kdy hospodaření největšího českého železničního dopravce negativně 
ovlivňovala finanční krize a následné náklady spojené s restrukturalizací, je počátek roku 2011 
obdobím nárůstu tržeb i přepravních objemů.  
 
Společnost ČD Cargo vytvořila za první tři měsíce letošního roku zisk před zdaněním (EBT) ve výši 
17,3 milionu korun, což je razantní zlepšení proti stejnému období loňského roku, kdy ČD Cargo 
vykázalo ztrátu více než 50 milionů korun. Provozní zisk EBIDTA (zisk před započtením úroků, daní 
a odpisů) vzrostl dokonce o 65 % na 381 milionů korun. Celkové výnosy byly vyšší o 7,2 % a dosáhly 
úrovně 3,6 miliardy korun. 
 
Jiří Vodička, předseda představenstva ČD Cargo, k hospodářským výsledkům sděluje: „Dobré 
výsledky hospodaření na jedné straně odrážejí lepší obchodní aktivitu společnosti a na straně druhé 
pokračující tlak na snižování nákladů.“ Vodička dále dodává: „Za první tři měsíce letošního roku se 
nám po železnici podařilo přepravit celkem 19,8 milionu tun zboží, což je obrovské množství. 
V porovnání s rokem 2010 se jedná o nárůst objemů přepravy o 16 % za současného poklesu osobních 
nákladů o 4,6 %. Zvyšování produktivity práce je vykročení správným směrem, ovšem komplexní 
analýzy všech procesů ve firmě teprve dokončujeme a výsledky budeme znát v druhé polovině roku.“ 
 
Výsledky hospodaření ČD Cargo za první čtvrtletí 2011 v Kč 

1-3/2011 1-3/2010 Rozdíl 2010/2011 Plán 1-3/2011

Celkové výnosy 3 664 306 809 3 481 627 007 182 679 802 3 553 534 756

EBITDA 381 030 869 231 100 227 149 930 642 265 240 320

EBT 17 317 479 -50 063 011 67 380 490 -72 600 434  
 
Příznivé výsledky za první tři měsíce roku 2011 byly zaznamenány i v objemových ukazatelích. Z 
hlediska komodit byla společnost úspěšná zejména u dřeva a papírenských výrobků (nárůst proti plánu 
o 29,3 %) a hnědého uhlí (o 29 %).  
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