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Daniel Kurucz zvolen do vedení nejd ůležitější 
evropské železni ční organizace     

Daniel Kurucz se stal členem vedení nejvlivn ější evropské železni ční organizace 
Společenství evropských železnic (CER). Do vrcholného org ánu CER – 
Management Committee – zvolilo Daniela Kurucze jedn omysln ě Valné 
shromážd ění této organice. Stalo se tak na návrh nejsiln ějších evropských 
železnic a jejich p ředstavitel ů – šéfa německých železnic DB Rüdigera Grubeho 
a ředitele rakouských drah ÖBB Christiana Kerna, který  je zárove ň prezidentem 
CER.      

Jmenování p ředsedy p ředstavenstva ČD Daniela Kurucze do CER Management Committee p ředstavuje 
významné ocen ění činnosti Českých drah a p ředevším samotného šéfa spole čnosti v mezinárodních 
železničních organizacích.  

Daniel Kurucz v reakci na své zvolení do vedoucího orgánu CER uvedl: „Chci se zasadit o větší integraci 
a propojení železniční dopravy mezi západem a východem Evropy. Je třeba zlepšit kvalitu a rychlost spojení 
mezi starými a novými členskými zeměmi Evropské unie, aby také u nás dostalo cestování vlakem stejně dobrý 
zvuk, jaký sledujeme v západní Evropě. Tam vlaky konkurují nejen automobilům ale i letecké dopravě. Využívá 
je široké spektrum klientů od studentů po seniory, a také obchodníci, manažeři nebo vrcholní politici. Přál bych 
si, aby v čele úsilí o rychlejší, pohodlnou a funkční železnici napříč Evropskou unií stály právě České dráhy a 
Česká republika. Máme zde, ve středu Evropy, příležitost stát se významnou železniční křižovatkou mezi 
východem a západem i mezi severem a jihem Evropy. Budu usilovat, abychom tuto neopakovatelnou příležitost 
nepromarnili. Konkrétním přínosem Českých drah v tomto směru je například nasazení railjetů na linku z Prahy 
do Vídně a Grazu, dohoda s DB o lepší kvalitě spojení mezi Prahou, Berlínem a Hamburkem nebo připravené 
prodloužení linky SC Pendolino Praha – Ostrava až do Košic.“  

Dalším konkrétním příspěvkem pro budoucí rozvoj moderní železniční dopravy u nás i v sousedních státech je 
setkání a debata mezi železničními odborníky, představiteli drážních podniků, zástupci EU, europoslanci 
a dalšími politiky, které chce Daniel Kurucz připravit ještě do konce letošního roku. 

Společenství evropských železnic (CER) je nejsilnějším představitelem železniční lobby v Bruselu. Bylo 
založeno v roce 1988 původně dvanácti železničními podniky. Dnes se jeho řady rozrostly na více než 70 členů, 
mezi kterými jsou železniční dopravci (národní dopravci i privátní železniční podniky), manažeři infrastruktury, 
asociace apod. CER dnes zastupuje 61 % evropské železniční sítě, na které se odehrává 84 % výkonů 
v nákladní dopravě a 99 % výkonů v osobní dopravě v Evropě. Hlavním posláním CER je být silným partnerem 
institucí EU při návrhu, tvorbě a připomínkování evropské železniční legislativy. V současné době se úsilí CER 
soustřeďuje na proces projednávání 4. železničního balíčku v jednotlivých institucích EU. CER trvale 
spolupracuje jak s Evropskou komisí, tak s Evropským parlamentem a Radou EU.               
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 

České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce přes 7 300 

vlaků. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské 

dopravě. V roce 2013 využilo spoje Českých drah 169,3 milionu cestujících.  


