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Organizační struktura Českých drah, a. s., od 1.7.2007

RailReal a.s. (se sídlem v Praze)
RAILREKLAM, spol. s r.o. (se sídlem Praha)

ČD Reality a.s. (se sídlem Praha)

Dozorčí rada

Valná hromada

Řídící výbor

ČD Generalvertretung GmbH Frankfurt nad Mohanem
Traťová strojní společnost, a.s. (se sídlem Pardubice)

Představenstvo

ČD - Telematika a.s. (se sídlem Praha)
Smíchov Station Development, a.s. (se sídlem Praha)
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (se sídlem Praha)
ČD travel, s.r.o. (se sídlem Praha)

Generální ředitel ČD

Dopravní vzdělávací institut, a.s. (se sídlem Praha)
RAILLEX, a. s. (se sídlem Praha )

Generální
zastoupení ČD
v zahraničí
(GZ ČD)

ČD-DUSS Terminál, a.s. (se sídlem Lovosice)
Centrum Holešovice, a.s. (se sídlem Praha)
CD Generalvertretung Wien GmbH

Odbor majetkového
podnikání
(O31)

Odbor krizového
řízení a bezpečnosti
(O30)
Hasičská
záchranná služba
(HZS)

Odbor ochrany
životního prostředí
(O28)
Správa železniční
energetiky
(SŽE)

Odbor automatizace
a elektrotechniky
(O14)
Technická ústředna
Českých drah
(TÚČD)

Regionální
správy majetku
(RSM)

Kancelář NDC
(KNDC)

Odbor stavební
a provozu
infrastruktury (O13)

Správy dopravní
cesty
(SDC)

Průřezové činnosti

Železniční
polikliniky

Osobní doprava a přeprava

Železniční
nemocnice

Řízení provozu a organizování
drážní dopravy
Nákladní doprava a přeprava

Železniční
zdravotnictví, o. z.
(ŽZ)

Odbor osobní
dopravy a přepravy
(O16)

(O15)

Odbor marketingu
v osobní dopravě

Vlakový doprovod
osobní dopravy
(VDOD)
Depa kolejových
vozidel
(DKV)

Uzlové železniční stanice
(UŽST)

Náměstek generálního ředitele ČD
pro dopravní cestu

Střediska
železniční
geodézie (SŽG)

Zástupce ČD
při EU v Bruselu

Odbor strategie
a informatiky
(O26)

Odbor komunikace
(O27)
Odbor kolejových
vozidel (O12)

Odbor nákladní
dopravy a přepravy
(O21)

Kancelář NOD
(KNOD)

Odbor právní
(O25)

Odbor interního
auditu a kontroly
(O17)

KOLEJE CZESKIE SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa

Náměstek generálního ředitele ČD
pro osobní dopravu

(ŽELSPED)

Inspektorát
bezpečnosti
železniční
dopravy (O18)
Spedice ČD

Odbor řízení provozu
a organizování
drážní dopravy
(O11)

Kancelář NND
(KNND)

Náměstek generálního ředitele ČD
pro nákladní dopravu

Odbor zásobování
a odbytu
(O8)

Odbor investiční
(O3)
Zásobovací centra
(ZC)

Odbor správní
(O4)

Odbor řízení
ekonomiky
(O2)
Odúčtovna
přepravních tržeb
(OPT)

Odbor finanční
(O1)

Kancelář EN
(KEN)

Náměstek generálního ředitele ČD
pro ekonomiku

Odbor personální
(O10)

Kancelář GŘ
(KGŘ)

Odbor mezinárodní
(O5)

DPOV, a. s. (se sídlem Přerov)

Dceřiné společnosti Českých drah, a. s.

Orgány Českých drah, a. s.

Státní správa

Vysvětlivky/poznámky:
Výkon práv
akcionáře

Usnesení

Volba, jmenování

Řízení dceřiných
společností

Přímá řídící
působnost

Odborné
řízení

Rozhraní mezi
GŘ ČD a OS ČD

Úseky náměstků
generálního ředitele ČD

České dráhy, a. s.

Řízení provozu a organizování drážní dopravy

Nákladní doprava
a přeprava

Osobní doprava
a přeprava

Kolejová
vozidla

Dopravní
cesta

Průřezové
činnosti

