
 

 

ČD Cargo v prvním pololetí potvrdilo pozitivní 
výsledky z lo ňského roku a definitivn ě se tak 
vrací do černých čísel 

Společnost ČD Cargo, a. s., jako člen Skupiny ČD a největší dceřiná společnost Českých drah, a. s., 

orientovaná na nákladní dopravu, realizovala za první pololetí 2014 zisk před zdaněním dle 

mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 723 mil. Kč a dle českých účetních pravidel (ČÚP) 

ve výši 545 mil. Kč, což znamená meziročně lepší výsledek o více než 200 mil. Kč. 

Za 1. pololetí 2014 vykázal segment nákladní doprav y zisk po zohledn ění odhadované výše 

daně 540 mil. K č (IFRS). „Pozitivní výsledky potvrzují, že ČD Cargo na dopravním trhu op ět 

zaujalo postavení, které mu náleží. Navzdory sílící  konkurenci jsme za první pololetí p řepravili 

34,2 mil. tun zboží, což znamená p řekro čení plánu o tém ěř 5 % a zároveň jen nepatrný pokles 

v porovnání s lo ňskými 35 mil. tun ve srovnatelném období. Zvýšenou obchodní aktivitou se 

nám poda řilo kompenzovat ztráty n ěkterých p řeprav novými obchodními p řípady, což nám 

umožnilo p řevést po železnici proti plánu více tun a realizova t tak více tržeb,“  konstatuje 

předseda představenstva ČD Cargo Oldřich Mazánek. 

Pozitivně se na hospodářském výsledku projevují především v loňském roce realizovaná 

restrukturalizační a další úsporná opatření, která přinesla významné úspory provozních nákladů 

v řádech stovek milionů Kč. „Konkurenční tlak ze strany silničních i soukromých železničních dopravců 

nás nutí dále zvyšovat naši efektivitu, abychom nepřicházeli o další přepravy a zachovali si marže. 

Zahájili jsme proto nové projekty s cílem dále zefektivňovat využití stávajících kapacit v návaznosti 

na obchodní potřebu a také se intenzivně věnujeme problematice dosažení vyrovnaného hospodaření 

v segmentu jednotlivých vozových zásilek,“ doplňuje Oldřich Mazánek.  

Vzhledem k dosaženým výsledkům v uplynulém období a celkové stabilizaci společnosti se bude 

od druhé poloviny letošního roku nákladní dopravce více soustředit na investice a obnovu svého 

vozidlového parku tak, aby jeho stav i nadále plně reflektoval požadavky trhu. Oldřich Mazánek k tomu 

dodává:  „Hodláme všemi prostředky bojovat o ztracené přepravy a i v budoucnu tak uhájit naši silnou 

pozici na domácím dopravním trhu. Dále se soustředíme na posílení pozice ČD Cargo v zahraničí.“ 
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