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ABSTRAKT 

Tématem této diplomové práce byla problematika hospodářské recese a její dopad na 

nákladní železniční přepravu. Mým cílem bylo analyzovat postavení společnosti ČD Cargo 

v době krize a nalézt adekvátní protikrizová opatření vedoucí ke stabilizaci a opětovnému 

růstu společnosti po období krize. 

V teoretické části jsem pohovořil o historii železnice a hospodářské recesi v železniční 

dopravě, popsal jsem základní definici hospodářské recese z ekonomického hlediska,  krizová 

řešení podniku a nakonec jsem popsal analýzy, které jsem prakticky využil v další části práce. 

Praktická část práce je věnována rozboru vnějšího prostředí firmy a její konkurenci. 

Popsal jsem stav na trhu dopravy a postavení společnosti ČD Cargo, a.s. na trhu. Pro analýzu 

jsem využil deklarované metody z teoretické části. V závěru navrhuji možná řešení pro 

zvýšeni konkurenceschopnosti zkoumané společnosti na trhu. 

ABSTRACT 

The topic of the thesis was the issue of economic recession and its impact on rail 

transportation. My goal was to analyze the status of ČD Cargo in times of crisis and to find 

adequate anti-crisis measures to stabilize and grow again after a period of crisis. 

In the theoretical part, I talked about the history of the railroad and the economic 

recession in rail transport, I describe the basic definition of an economic recession in 

economic terms, critical enterprise solutions and finally I theoretically described methods of 

analysis, which I practically used in the next section. 

The practical part is devoted to the analysis of the external environment of the 

company and its competitors. I described the situation in the transport market and the position 

of ČD Cargo, as market. For the analysis I used the methods declared in the theoretical part. 

The conclusion suggests possible solutions for increasing the competitiveness of the entity in 

the market. 
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Úvod 

Česká republika je relativně malá země ve středu Evropy, stát bez extrémně velkých 

zásob surovin a bez přístupu k moři, který je silně závislý na zahraničním obchodu. Jsme 

rovněž státem s otevřenou ekonomikou, mimořádně vysokým podílem průmyslu na tvorbě 

hrubého domácího produktu a s poměrně dobrou životní úrovní obyvatelstva. Přeprava 

surovin, polotovarů, hotových výrobků a lidí zde proto hraje velmi důležitou roli a snad také 

proto se touto činností dle Svazu dopravy zabývá v České republice tisíce firem.  

Největší podíl v nákladní železniční dopravě v České republice „zatím“ stále zaujímá 

společnost ČD Cargo, která je dceřinou společností Českých drah a s ročním objemem 

přepravy zboží přibližně 86 mil. tun a 1100 místy se řadí mezi pět největších 

dopravců Evropské Unie. I přesto se tento dopravce musel vyrovnat s hospodářskou krizi, 

která se projevila především poklesem přepravených tun a tím i poklesem celkových tržeb 

(zisků). 

Postupný nárůst objemu silniční nákladní přepravy znamenal nutnost urychlených 

technických i logistických úprav tak, aby mohl bez problému probíhat i tento způsob 

expedice. Hrubé odhady počítaly s přibližně 25 % podílu silniční nákladní dopravy na 

expedovaném zboží a na tento objem byly přizpůsobeny v rámci úprav veškeré provozní 

kapacity skladu.  

Obrovský nárůst objemu silniční nákladní přepravy až na téměř 70 % po roce 2005 

však znamená další investice do logistické sítě a přináší sebou otázku, zda rozšířit kapacitu 

pro expedici silniční nákladní dopravu na úkor železniční, či zachovat byť momentálně 

nevyužitou expediční kapacitu pro železniční dopravu a nezávisle na ní rozšířit i kapacitu pro 

silniční nákladní dopravu. 

 

Tato diplomová práce ve své první fázi krátce informuje o historii železniční dopravy 

ve střední a západní Evropě, dále o aktuální situaci na trhu železniční dopravy a také 

postavení společnosti ČD Cargo, a.s. z hlediska historie, popisu přepravovaných komodit a 

seznamu stěžejních zákazníků. 
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V druhé fázi této práce je uveden popis hospodářské krize v číslech a teoretickém 

náhledu na řešení krizových situací v podniku z hlediska revitalizace, likvidity, krizového 

managementu i strategických analýz. 

V závěrečné fázi lze nalézt doporučení společnosti ČD Cargo, a.s. s několika 

stěžejními návrhy a protikrizovými opatřeními, které by mohli vést, a jak je již ověřeno praxí, 

vedou k cílené restrukturalizaci a zeštíhlení potřeb společnosti a obnovení ziskovosti. 

Tato práce ovšem nepřináší univerzální návod na řešení problematiky železniční 

nákladní dopravy v období hospodářské recese, přesto se domnívám, že na základě vlastních 

zkušeností z praxe je v ní prezentováno několik nových poznatků, které mohou přispět do 

celkové mozaiky řešení tohoto problému a zkvalitnit nabídku poskytovaných služeb ze strany 

železnic. 
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1 Historie železniční dopravy v Evropě 

1.1 Původ železniční dopravy 

Přestože k mohutnému rozmachu železnic došlo až v souvislosti s tzv. průmyslovou 

revolucí počátkem 19. století, jeden ze základních principů železnic se skutečně začal 

používat už v období antiky. 

Za prapočátek železnic se také označuje 15. století, kdy se v některých dolech ve 

střední Evropě (např. v Německu nebo na Slovensku) začaly pro odvoz vytěženého materiálu 

stavět primitivní dřevěné drážky. Kolejnice byly z hrubě otesaných kmenů a kola vozíků 

musela být dostatečně široká, aby překryla všechny nerovnosti tratě. Vedení vozíku bylo 

zajišťováno zvláštními kolíky, svisle upevněnými z vnitřní strany kol, u dokonalejších drážek 

tohoto typu se už začal používat okolek. Vozíky byly původně tlačeny lidskou silou, ale 

někdy se pro jejich tahání používali psi, později i koně. 

Obr. 1.1 – Koněspřežka 

 

Zdroj Dostupný na www: < http://www.wikipedia.cz > 

 

Ke zdokonalení takové dopravy pak došlo v Anglii během 18. století, a to ze dvou 

důvodů. Jedním z nich bylo rozvinuté hutnictví železa - když v roce 1767 náhle prudce klesla 

poptávka.  Použitím železných nosníků k okování dřevěných kolejnic se podstatně prodloužila 

životnost trati, ale také výrazně klesl jízdní. Druhým důvodem bylo velké rozšíření lodní 

dopravy, takže v mnoha případech důlní dráhy přepravovaly náklad i na větší vzdálenosti - až 

do přístavů, kde se ruda nebo uhlí překládalo přímo do lodí. Odtud nebylo daleko k myšlence 

postavit „železnou dráhu“ První taková veřejná železnice byla otevřena v roce 1801 z 

Croydonu do Wandsworthu, Na evropském kontinentu byly první koněspřežné železnice 
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stavěny až ve dvacátých letech 19. století - u nás byl na prvním úseku dráhy České 

Budějovice - Linec provoz zahájen v roce 1828 (udává se, že to tehdy byla první železnice v 

Evropě), ve stejné době byla rozestavěna také trať z Prahy do Plzně, ale její výstavba skončila 

v roce 1831 v lesích poblíž Lán. 

Mezitím se také konaly různé experimenty s využitím páry pro pohon různých 

zařízení. Použití parního stroje u vozidel zkoušel v prvních letech 19. století Richard 

Trewithick, V roce 1801 postavil silniční parní kočár; tvrdí se, že tomu předcházel 

jednoduchý pokus, zda lze vůbec otáčením kol vozidlo pohánět: V roce 1803 se vsadil s 

majitelem dolů v Penydarranu Samuelem Homfrayem, že pro jeho důlní dráhu postaví stroj 

(říkal mu „tramwaggon“), který utáhne náklad 10 tun uhlí. První Trewithickova lokomotiva 

vyjela na trať 15. února 1804, při zkušební jízdě uvezla náklad přes 25 tun (včetně 70 

zvědavců) a začala tak éru parní železnice. 

Řadu let se hledalo vhodné uspořádání celého stroje a postupně se zdokonalovaly 

různé konstrukční prvky tak, aby stroj pracoval co nejhospodárněji a aby se dal co nejlépe 

ovládat. Jednoznačné vítězství parního stroje nad zvířecím potahem znamenala až stavba nové 

železnice z Liverpoolu do Manchesteru, dokončená v roce 1830.[1] 

 

1.2 Další vývoj železniční dopravy ve střední Evropě 

 

Počátkem čtyřicátých let se rakouský stát rozhodl, že další budování nových železnic 

převezme do své režie. Tak vznikly dvě státní dráhy - Severní (pro spojení Vídně s Prahou a 

dále na sever do Saska) a Jižní (z Vídně do Terstu). Nás pochopitelně zajímá ta Severní: po 

složitém hledání vhodných tras bylo nakonec rozhodnuto napojit se v Olomouci na odbočku, 

protože v trase Olomouc - Česká Třebová - Pardubice - Praha byl nejpříznivější terén, takže 

trať mohla být dokončena během tří let. První slavnostní vlak přijel do Prahy 20. srpna 1845. 

Spojení z Brna do České Třebové sice bylo kratší, ale v obtížném terénu v údolí Svitavy 

severně od Brna byla stavba mnohem náročnější a byla dokončena až v roce 1849. Stavba 

dráhy pokračovala dále z Prahy na sever a v roce 1851 došlo v dnešním Děčíně k propojení s 

železniční sítí Saska. 
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V následujících letech došly rakouskému státu peníze na další stavbu železnic. V roce 

1854 vyšel nový zákon o koncesích, který opět umožnil vstup soukromého kapitálu do stavby 

železnic, a k 1. lednu 1855 byla Severní státní dráha prodána soukromé Společnosti státní 

dráhy. V tomto období u nás vznikly další železniční společnosti - Buštěhradská dráha (1855 

úsek Kladno - Kladno-Dubí, v následujícím roce napojení do Kralup n. Vlt.), Brněnsko-

Rosická dráha (první úsek z Brna dolního nádraží do Zastávky u Brna v r. 1856), 

Jihoseveroněmecká spojovací dráha z Pardubic do Liberce, zprovozňovaná postupně v letech 

1857 - 1859, Ústecko-teplická dráha z roku 1858, Česká západní dráha z Domažlic přes Plzeň 

do Prahy (1861 - 1862) a Turnovsko-kralupská železnice v roce 1865. Hlavním motivem ke 

stavbě většiny z nich byla doprava uhlí. 

V roce 1866 bylo Rakousko poraženo ve válce s Pruskem. Jako jeden z rozhodujících 

faktorů se ukázala zaostalost rakouské železniční sítě: zatímco pruská armáda se pohodlně 

dostávala do mnoha výchozích pozic na rakouských hranicích vlakem, v rozhodující oblasti 

východních Čech byla k dispozici jediná trať. V mírových podmínkách se Rakousko muselo 

zavázat ke stavbě nových železnic napojujících se na pruskou síť, ale kromě toho začalo 

podporovat stavbu dalších tratí. Vznikají další velké společnosti - Rakouská severozápadní 

dráh s hlavní tratí z Vídně přes Znojmo a Kolín do Prostředního Žlebu, Dráha císaře Františka 

Josefa z Vídně přes Gmünd do Prahy a z Gmündu přes České Budějovice a Plzeň do Chebu, 

Česká severní dráha z Bakova n. Jiz. přes Českou Lípu do Rumburka, Košicko-bohumínská 

dráha, Moravská hraniční dráha ze Šternberka do Lichkova a další. 

Tento slibný vývoj silně zbrzdil krach na vídeňské burze v roce 1873 a následující 

hospodářská krize. Ta nakonec vedla k tomu, že rakouský stát opět vstoupil do železničního 

podnikání. Nejprve začal stavět některé tratě s tím, že pak jejich provoz zajišťovala některá 

soukromá společnost, ale později začal tratě i sám provozovat. V roce 1877 bylo zřízeno 

ředitelství c. a k. státních drah a od roku 1880 bylo zahájeno zestátňování některých 

společností, které se ocitly v ekonomických problémech. [1] 

Ve stejné době začíná další fáze vývoje našich drah, zajímavá i z celoevropského 

hlediska. Tou je výstavba husté sítě místních drah, napojujících na hlavní tratě mnohá menší 

města a městečka. Podnětem k takovým stavbám byl zákon o poskytování výhod místním 

železnicím, vydaný v roce 1880. Proces zestátňování železnic v Rakousko-Uhersku vyvrcholil 

v roce 1909, přesto zůstaly některé velké společnosti v soukromém vlastnictví. Ústecko-
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teplická a Buštěhradská dráha byly zestátněny k 1. 1. 1924 a poslední soukromé místní dráhy 

dokonce až zákonem z 30. 12. 1948. 

Po vyhlášení samostatnosti Československa (28. 10. 1918) se majetek rakouských 

státních drah rozdělil a vznikly Československé státní dráhy. [1] 

 

Obr. 1.2 – Ukázka parní lokomotivy 

 

Zdroj Dostupný online na www: HTTP://WWW.WIKIPEDIA.CZ z 12.6.2012 

 

2 Hospodářská recese v železniční dopravě 

Hlavním problémem odběratelských firem v období nedávné celosvětové finanční 

krize byla dostupnost úvěrů na realizaci nových objednávek. I po částečném překonání této 

krize však ještě mají mnohé firmy problémy se svými cash –flow, a proto za účelem zajištění 

plynulosti výroby realizují častěji větší množství objednávek s menšími objemy. 

Data hovoří o tom, že vezmeme-li jako základ průměrnou hmotnost zakázky z 

roku 2005, pak v porovnání s rokem 2011 je průměrná hmotnost třetinová. Při nezměněném 

objemu to znamená fakt, že zatímco se v roce 2005 konkrétní požadovaný sortiment vyráběl 

zhruba co tři měsíce a zákazníci museli při plánování objemu zakázky počítat s dostatečností 

zásob na tři měsíce, v současnosti je výroba požadovaného sortimentu realizována každý 

měsíc a zákazníci této frekvenci přizpůsobili výši svých objednávek. Tento stav je znám 

většině současných firem. [2] 

Jednou z dalších příčin snižování průměrných objemů zakázek bylo to, že samy 

dodavatelské firmy hledaly v době finanční krize z důvodu nadbytečných výrobních kapacit 

http://www.wikipedia.cz/
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nové odběratele, kteří pro ně do té doby byli bezvýznamní. Úspěšným firmám se podařilo 

překonat období krize právě díky těmto odběratelům, kteří se následně staly trvalými 

partnery, právě z důvodu nižších objednávaných množství. 

Důsledkem pro nákladní železniční dopravu je skutečnost, že takto realizované 

objemy zakázek často nesplňují požadavky minimálního vytížení železničních nákladních 

vozů, a tak jsou realizovány silničními nákladními vozidly.  

Tento způsob dopravy má ovšem velkou výhodu, a to že i při několika 

minimálních zakázkách od více zákazníků ze stejné lokality je možno v rámci jedné dodávky 

realizovat kamionem doručení zakázek postupně všem zákazníkům do různých lokalit.  

Tento způsob doručení silniční dopravou je preferován i ze strany dodavatele, 

neboť nedochází k nahromadění materiálu, připraveného ke kompletaci z důvodu vytížení 

nákladních železničních vozů, ale tento materiál může být průběžně expedován v krátkých 

termínech od okamžiku výroby.[2] 

 

2.1 Hospodářská krize ve střední a západní Evropě 

 

Oblast evropské nákladní železniční dopravy prošla v roce 2009 krizí, která některé 

dopravce stáhla ještě více ke dnu. Jiné podniky naopak využily poklesu poptávky k 

restrukturalizaci a zefektivnění procesního řízení. Zařadilo se mezi ně i české ČD Cargo. 

Alespoň podle ročního srovnání výkonů a výsledků evropských drah, které zveřejnily 

jednotlivé železniční podniky, český dopravce patřil k podnikům s nejmenším poklesem 

výkonů a nejnižší ztrátou.[2] 

Na nejdůležitějším evropském trhu v Německu pokles během roku 2009 dosáhl až 30 

procent a teprve díky oživení průmyslové výroby v závěru roku se podařilo roční průměr 

zastavit na propadu 17,3 procenta oproti roku 2008. 

Z komodit se na propadu nejvíce podílely hromadné substráty, automobily a chemické 

produkty. Pokles však zaznamenal i tahoun posledních několika let – kontejnerová doprava. 

Externí dopravci během krize posílili svůj podíl na německém železničním trhu o tři procentní 

body na celkem 24,5 procenta. Největší konkurence panuje ve vnitrostátní přepravě ucelených 

vlaků. 
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Největší provozovatel železničního carga – DB Schenker Rail vykázal v roce 2009 

pokles EBITDA o 453 milionů € (80,9 procenta) na 107 milionů € (2,8 miliardy Kč). Hodnota 

EBIT (provozní výsledek hospodaření) klesla o 496 milionů € na minus 189 milionů €(4,9 

miliardy Kč). Podnik loni investoval 319 milionů € (8,3 miliardy Kč), což představovalo 

meziroční pokles o devět procent. [2] 

 

Podobně jako v Německu i v dalších zemích evropského trhu zaznamenala železniční 

nákladní doprava dvojnásobně vyšší ztráty než její silniční konkurence. Polské PKP Cargo, 

vystavené konkurenci kapitálově silných privátních dopravců z nadnárodních uskupení, 

vstoupilo do kritického období hospodářské krize s provozní ztrátou (EBIT) z roku 2008 ve 

výši 550 milionů Kč. Oficiální výsledky za loňský rok zatím nezveřejnilo. Z důvodu propadu 

poptávky se nicméně odhaduje provozní ztráta přes jednu miliardu Kč, a ztráta před zdaněním 

(EBT) dokonce v řádu několika miliard Kč. Také polští privátní dopravci loni ztratili část 

přeprav, přesto však dále zvýšili svůj podíl na polském dopravním trhu, který je označován za 

druhý nejvýznamnější v evropské železniční nákladní dopravě.
 
 

 

Slovenské ZSSK Cargo přečkalo krizi díky státní půjčce, jejíž podmínky nyní 

prověřuje Evropská komise. V období krize, kdy banky zastavily úvěrování, schválila vláda 

SR 4. března 2009 použití státních finančních aktiv ve výši téměř 166 milionů €(4,3 miliardy 

Kč) pro ZSSK Cargo se splatností v roce 2011. 

 

Konečné výsledky hospodaření za rok 2009 hovoří o ztrátě 126,6 milionu € (tedy přes 

3,3 miliardy Kč) při zhruba čtvrtinovém poklesu objemu přepraveného nákladu. Podnik 

v roce 2009 přepravil 33,8 milionu tun zboží, v roce 2008 to bylo 44,5 milionu tun. 

Dominantnímu hráči slovenské nákladní železniční dopravy loni klesl i podíl na trhu. Cargo 

Slovakia přepravilo 92,2 procenta celkového objemu zboží, zatímco v roce 2008 to bylo 93,7 

procenta. ZSSK Cargo zaměstnává přibližně 10 tisíc pracovníků.[2] 

 

Rakouské ÖBB Rail Cargo Austria (RCA), pasující se díky akvizici maďarského 

MÁV Cargo do role evropské dvojky, ukončilo loňský rok s kladnou EBITDA ve výši 16,3 

milionu € a provozní ztrátou (EBIT) 101,8 milionu €, což znamená meziroční pokles o 37,1 

milionu €(57 procent). Jeho ztráta před zdaněním (EBT) dosáhla 77,5 milionu €(2,0 miliardy 

Kč). Obrat tržeb RCA se loni snížil o 264,7 na 2210,1 milionu €. RCA i loni získalo státní 
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dotaci ve výši 101,5 milionu € (2,6 miliardy Kč) jako kompenzaci nákladů na přepravy 

nebezpečného zboží a odpadů. 

V rámci jednotného finančního řízení koncernu ÖBB ze strany strategického řídícího 

holdingu mělo RCA přístup ke státní finanční podpoře interně přerozdělované pro pokrytí 

krátkodobých finančních potřeb. Jedná se o zdroje ze státního rozpočtu oficiálně určené na 

dotaci provozování železniční dopravní cesty (1,25 miliardy €) a také kredibilitu spojenou se 

státní zárukou na investiční úvěry do infrastruktury a vozidel osobní dopravy. Úspory na 

finančních nákladech se pohybovaly v řádu milionů €. 

Za použití kapacity dopravní cesty uhradilo RCA loni 180 milionů €,což znamená 

125,50 Kč za vlakový kilometr při průměrné hmotnosti nákladního vlaku 943 tun. V 

evropském kontextu podprůměrná cena za použití kapacity železniční dopravní cesty se podílí 

na tržbách necelými 20 procenty. Nekryté náklady infrastruktury hradí ze zákona státní 

rozpočet. S ohledem na krizi snížilo RCA loni investice o 47 procent na 231,3 milionu €.[2] 

Francouzská státní dráha SNCF zapsala za rok 2009 červenými čísly čistou ztrátu ve 

výši 980 milionů € (přes 25 miliard Kč). Přičinila se o ni především divize nákladní dopravy 

Fret SNCF s deficitem 721 milionů € (zhruba 18,7 miliardy Kč). Její tržby poklesly o 1,2 

procenta na 24,88 miliardy €. Krize postihla ze-jména SNCF Geodis, divizi pro přepravu a 

logistiku, jejíž tržby se snížily o 8,1 procenta na 7,4 miliardy €. Samotné Fret SNCF 

zaznamenalo pokles tržeb dokonce o 26,3 procenta. Švýcarská SBB Cargo uzavřela účetní rok 

2009 se ztrátou 62,5 milionu CHF (1,2 miliardy Kč). Hospodářský výsledek podniku tak byl v 

mezinárodním obchodu o patnáct procent nižší než v roce 2008. Nižší byla také vnitrostátní 

přeprava vozových zásilek, a to o devět procent. Nejsilněji krize v případě SBB Cargo 

postihla dopravu oceli a hutního průmyslu, kde došlo k propadu až o polovinu, kombinovaná 

doprava klesla o čtrnáct procent. [3] 

 

České ČD Cargo loni přepravilo 68,3 milionu tun zboží, což představuje meziroční 

pokles objemu přeprav o 17,9 milionu tun (20,8 procenta). Obdobný meziroční pokles o 21 

procent společnost zaznamenala u přepravního výkonu, který v roce 2009 činil 12,6 miliardy 

tunokilometrů. Celkové tržby a výnosy společnosti byly loni s 15 miliardami Kč meziročně o 

2,8 miliardy (15,7 procenta) nižší. 

Z hlediska výsledku hospodaření společnost vytvořila za rok 2009 předběžně zisk před 

započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) ve výši 741 milionů Kč. Účetní ztráta podle 

ukazatele EBT dosáhla 378 milionů Kč. Na výrazný pokles přepravního trhu ČD Cargo 
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reagovalo protikrizovým balíčkem, který obsahoval kromě úspory nákladů také akční plán. 

Společnost uplatnila aktivnější obchodní politiku vůči zákazníkům a provedla reorganizaci 

práce v oblasti obchodní i provozní. 

Zlepšila vytíženost vlaků, snížila výdaje na zásoby, zredukovala režijní náklady i 

náklady na marketing. V oblasti personální ČD Cargo snížilo počet pracovních míst o 16 

procent na 9600 zaměstnanců. Současně přistoupilo ke snížení mezd přibližně 40 vedoucím 

zaměstnancům o 15 procent. [4] 

 

Obr. 2.1 – Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v roce 2009 

 

Zdroj: Výroční zpráva ČD Cargo pro rok 2009 

 

 

Při meziročním srovnání se podle podílu objemu přepraveného zboží na jednoho 

zaměstnance ČD Cargo zvýšila produktivita práce podniku o 24 procent. O téměř 10 procent 

se meziročně zvýšila také provozní produktivita – průměrná hmotnost nákladního vlaku či 

denní produktivita na jednu lokomotivu. 
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3 Krizová řešení podniku 

3.1 FINANČNÍ KRIZE 

 

Budeme-li se zaobírat problematikou průběhu a vzniku finančních krize podrobněji, je 

třeba tento pojem nejprve pojmenovat. Ačkoliv je krize, respektive krize finanční, v dnešní 

době velmi často diskutované téma, nejsou její obsah ani další spojitosti jednoznačně 

definovány a každý autor má relativní volnost při její definici. Dnešní naše literatura přitom 

pojem finanční krize vůbec nepojmenovává, charakterizuje pouze pojem krize bankovní [5].  

 

Musílek ve své studii pojmenoval finanční krizi jako „výrazné zhoršení velké většiny 

finančních indikátorů, projevující se nedostatečnou likviditou finančního systému, rozsáhlou 

insolventností finančních institucí, nárůstem volatility výnosových měr finančních 

instrumentů, výrazným poklesem hodnoty finančních a nefinančních aktiv a podstatným 

snížením rozsahu alokace úspor ve finančním systému.“ V odborné literatuře jsou pod definicí 

finanční krize většinou pojmenovány následující typy krizí [6]: 

 

 systemická (systemic financial crisis) – jedná se o typ krize, který zahrnuje projev 

několika nebo všech uvedených typů krizí najednou. 

 měnová krize (currency crisis), 

 bankovní krize (banking crisis), 

 dluhová krize (debt crisis) 

 

Dle Singera krize v podniku nastává většinou mnohem dříve, než se její účinky projeví 

ve finanční oblasti, což znamená dříve, než dosáhne akutní fáze svého vývoje. Pro podniky 

představuje krize potencionální nebezpečí, kterému se v současném chaotickém prostředí 

nevyhne téměř žádný z nich. Pokud je krize v podniku podchycena včas, může se za určitých 

podmínek a při pozitivním působení stát pro podnik příležitostí pro optimalizaci procesů, 

odstranění nepotřebných článků podniku, budování nových strategií apod. [7].  

 



 

 

12 

 

3.1.1 Finanční krize ve světě 

Současnou finanční krizi, která nyní ovlivňuje dění na kapitálových trzích po celém 

světě, odstartovaly problémy na hypotéčním trhu ve Spojených státech. Hypoteční agentury 

Freddie Mac a Fannie Mae se tehdy dostaly do vážných problémů a v USA propukla krize na 

hypotečním trhu. 

Hypoteční banky Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) a Freddie 

Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) byly zřízeny vládou USA za 

účelem získávání fondů na financování hypoték. Fannie Mae byla založena americkým 

Kongresem v roce 1938 ve snaze oživit americkou ekonomiku, která trpěla následky deprese 

z první poloviny třicátých let. V roce 1968 byla Fennie Mae privatizována a současně jí byla 

vytvořena protiváha v podobě Freddie Mac, která měla zajistit volnou soutěž mezi oběma 

společnostmi a zabránit tak monopolizaci trhu s hypotékami. [8] 

 

Začalo to boomem na realitním trhu 

Pro USA byl začátek nového tisíciletí nepříznivý. Americká ekonomika se v roce 

2001 propadala do recese. Americký Fed reagoval snížením úrokových sazeb až na 1%, kde 

byly naposledy v roce 1958 a kde se navíc ustálily na celých dvanáct měsíců. Právě nízké 

úrokové sazby dokázaly více než kdy jindy oživit aktivitu Freddie a Fannie. Následoval boom 

na americkém trhu s bydlením a hospodářské výsledky obou hypotečních agentur v 

následujících letech byly velmi příznivé. Hypotéky dostávali i méně bonitní klienti. 

V zápětí došlo na rychlé oslabení tempa růstu cen nemovitostí, a poté pak i jejich 

propad. Spolu se zvýšením ostatních nákladů a úrokových sazeb začalo výrazně narůstat počet 

opožděných plateb. Mimo opožděných plateb z úvěrů začaly rychle narůstat také počty 

propadlých zástav. Přibývalo tedy zadlužených nemovitostí, které si majitel nemohl dovolit 

splácet. V souvislosti s výrazným poklesem cen nemovitostí začaly Freddie a Fannie 

realizovat ztráty, které se vyhouply až na 11 mld. dolarů. Obě hypoteční agentury se tak 

dostaly do vážných potíží. [8] 

 

Vládní zásah byl nevyhnutelný 

Obě instituce buď vlastní, nebo spravují hypotéky v objemu 5,5 bilionu dolarů, což je 

necelá polovina celého hypotečního trhu ve Spojených státech a téměř 40% amerického HDP. 
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Obrovské jmění, které spravují je řadí mezi společnosti, jejichž kolaps, ač třeba jen jedné z 

nich, by způsobil velkých chaos na finančních trzích doma i po celém světě. Americká vláda 

se proto letos v září rozhodla převzít kontrolu nad oběma hypotečními agenturami. 

 

Jeden pád za druhým 

Bankrotem hypotečního trhu tedy propukla krize, která dále pokračovala pádem 

renomovaných investičních bank na Wall Street. Z pětice největších investičních bank tak 

přežily se značnými problémy pouhé dvě:  Goldman Sachs a Morgan Stanley . Dne 16. 3. 

2008 se dostala do vážných potíží první z pětice velkých investičních bank. Banka Bear 

Stearns byla prvním velkým finančním ústavem, který zničila krize na úvěrových trzích, měla 

potíže od poloviny roku 2007 kvůli propadu hypotečního a úvěrového trhu. Koupila ji 

JPMorgan Chase & Co. Přesně na půli letošního září, tedy na 15. 9. připadá pád Lehman 

Brothers a Merrill Lynch. Zatímco Merrill Lynch byla převzata druhou největší americkou 

bankou Bank of America, úpadek investiční banky Lehman Brother znamenal konec této 

instituce. Krach investiční banky s téměř 160 letou historií způsobil pád akciových trhů po 

celém světě a silně otřásl důvěrou ve stabilitu dalších finančních institucí.[18] 

Nekrachovaly ovšem jen investiční banky. V červnu zkrachovala IndyMac, jednalo se 

o třetí největší bankovní úpadek v poválečné historii USA. Největší americká 

spořitelna Washington Mutual se zasloužila o vůbec největší krach v historii bankovního 

sektoru USA. Ke konci září 2008 se dostala do potíží šestá největší americká 

banka Wachovia. Před pádem ji ale zachránilo převzetí největší americkou finanční skupinou 

Citigroup. 

Do potíží se v souvislosti s krachem hypotečního a úvěrového trhu dostala také již 

zmíněná Citigroup. Není sice přímo ohrožená krachem, ale zato se potýká s výraznou ztrátou 

ve svém hospodaření. Již delší dobu byla v potížích také AIG (American Insurance Group), 

protože vykazovala tři čtvrtletí po sobě ztrátu. Tuto ztrátu způsobovala především krize 

hypotečního a úvěrového trhu, kde AIG hraje klíčovou úlohu v pojišťování rizikových operací 

finančních institucí na celém světě. Tato instituce je označována za „too big to fail“ – tedy 

instituci, jejíž krach byl způsobil vážné ekonomické problémy. Proto AIG nakonec pomohla 

americká centrální banka Fed. Krátkodobě jí půjčila 85 miliard dolarů, přičemž výměnou za 

tuto půjčkuamerická vláda převzala 79,9% akcií AIG. Největší pojišťovna světa AIG je tak de 

facto zestátněna. [8] 



 

 

14 

 

3.1.2 Dopady finanční krize na ČR 

 

Finanční krize, která postihla nejprve USA, se při svém rozšíření nevyhnula ani České 

republice. V roce 2008 však česká ekonomika krizí přímo zasažena nebyla. Jejím 

nejvážnějším důsledkem pro ČR byl dosud propad zahraniční poptávky. Především velmi 

silná recese v Německu měla negativní dopad na tuzemskou ekonomiku. Hospodářský růst 

české ekonomiky začal ve druhé polovině roku 2008 výrazně zpomalovat – z 6% růstu HDP v 

listopadu 2007 na -4% pokles v roce 2009.  

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí 2009 vystoupila z recese a od té doby dochází k 

oživení ekonomické aktivity. Budoucí vývoj je však zatížen mnoha riziky a tudíž oživení 

zůstává i nadále velmi křehké.  

Hlavní rizikový scénář pro ČR je ten, kdy by i v následujících dvou letech došlo k 

dalšímu prohloubení recese v Evropě, což by se projevilo výrazným poklesem českého 

exportu a průmyslové výroby. Navíc by klesly ceny průmyslových výrobců v důsledku 

existence nadbytečných kapacit. To by následně mohlo u části výrobců vyvolat insolventnost, 

což by jim zvýšilo rizikovou marži, zpřísnilo podmínky pro získání úvěru a v konečném 

důsledku mohlo vyvolat vlnu podnikových bankrotů a propouštění. 

Další klíčové riziko pro ČR je vysoká míra nejistoty, která je způsobena nestabilním 

mezinárodním prostředím. Nacházíme se v období, kdy se vývoj cen aktiv nebo příjmů 

hospodářského růstu stal obtížně předvídatelný, takže nelze vyloučit prohlubování míry 

nejistoty. Pro ekonomiky po celém světě, tudíž i v ČR, bude klíčové zajištění přístupu k 

likviditě, což je výzvou pro centrální banky. Vláda přišla s protikrizovým plánem se snahou 

zmírnit dopady ekonomické stagnace.[8] 

 

3.2 Protikrizová opatření podniku, řízení v době krize 

 

Své krátkodobé i dlouhodobé cíle má každý podnik. Od nich se pak následně odvíjí 

typ řízení. Tj. taktické nebo strategické řízení, čili taktické nebo dlouhodobé. Řízení taktické 

vzniká většinou náhle, vzniká náhodně a je třeba rozhodnout operativně a jednat rychle. 

Strategické plánování definuje cíle v horizontu do 10 let. Dalším typem řízení je krizové 

řízení. [9] 
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3.2.1 Revitalizace podniku 

 

Finanční, provozní a strategické problémy řeší většinou podniky s nedostatečnou 

výkonností, prodělávají krizi, popřípadě čelí obtížné finanční situaci z důvodu nedostatku 

finančních prostředků. V takových případech musí vedení podniku operativně, provést 

analýzu struktury jak po stránce provozní, tak finanční a zavést strategické kroky, které by 

vedly k obnovení ziskovosti. [9] 

Mezi takovéto kroky zařadíme:  

 Nová strategie a interní audit 

Tíživá ekonomická situace představuje pro firmy ideální podmínky pro 

restrukturalizaci vnitřního prostředí a příležitost provést vnitřní transformaci pomocí auditu. 

Chceme-li, aby byl audit úspěšný a přinesl užitnou hodnotu i přes snižování počtu 

zaměstnanců  a omezovaný rozpočet, je nutné přepracovat jeho strategické procesy. Tyto 

kroky v porovnání s konkurencí zvýši kredit podniku a umožní nepropouštět lidské zdroje, 

aby bylo jejich oddělení interního auditu schopné adekvátně reagovat na existenci 

strategických a jiných rizik. 

 

 Zjednodušení organizační struktury 

Zefektivněním a zjednodušením podnikové organizační struktury snížíme provozní 

náklady a zprůhledníme řízení, a to eliminací složek, které jsou již neaktivní, a které již 

splnily svůj ekonomický účel. Součástí projektu je také analýza přebytečných subjektů a 

postup, jak je nejvhodněji odstranit. Takto včas nastavíme důležité otázky před zrušením 

subjektů a nastavíme konkrétní zodpovědnost. [23] 

 

 Omezování nákladů 

Ekonomové doporučují raději investice zvýšit, než snižovat náklady, jak se většina 

podniků a organizací pod tíhou ekonomické situace chová, tím se pak i zvýší míra ujištění. 

Podnikové náklady tvoří zhruba 80%, pochopitelně největší položkou a zatížením jsou 

mzdové náklady. Menší společnosti se snaží investovat více prostředků do zajištění externích 

kapacit – cosourcingu, větší pak do vzdělání svých interních zaměstnanců. Likviditu a 
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úvěrová, obchodní, tržní a regulatorní rizika, nedostatek kvalifikovaných sil apod pak řeší 

cosourcing.  

 

 Restrukturalizace finanční 

Další problémové situace, kterým mnohé podniky čelí, patří např. porušení závazků - 

skutečné nebo potencionální, snížení úvěrového hodnocení, předlužení, penzijní deficit, 

obchodování dluhu na krizové úrovni, výpadky likvidity apod. Proti krizi nebo nízké 

výkonnosti může být vhodným nástrojem restrukturalizační řešení [22] 

 

 

3.2.2 Mzdové náklady a propouštění 

  

Propouštění nabourá ucelený systém celého podniku a většinou se prodraží, poněvadž 

podle zákona je zaměstnavatel povinen proplatit odstupné. Tyto úspory z propouštění jsou 

viditelné nejdříve za tři čtvrtě roku. Dnes už je jisté, že konjunktura  neproběhne tak rychle 

s jakou rychlostí  krize nastoupila. Ale i v opačném případě, podnik by musel nabrat nové, a 

nebo již „staronové“ propuštěné zaměstnance a celý systém zvýší náklady.  Pro podnik se 

nabízí řešení najmout pracovní síly a servis formou externí firmy  a nedoporučuje se 

prodlužovat pracovní smlouvy na dobu určitou .  Je dokázáno, že se vyplatí některé profese 

najmout z vnějšku. Firma je pak pružnější.[11] 

 

Jakost lidských zdrojů 

Interní audit je v dnešní moderní době často vyslovovaný termín. Spousta firem si 

slibuje ze závěrů auditů ucelené narovnání systému celé firmy. Vedení by však mělo myslet 

hlavně na vzdělanost zaměstnanců a investovat nemalé prostředky do vzdělání. Organizace se 

totiž často potýkají s nedostatkem kvalitních lidí, to má za následek nekonkurenceschopnost 

na trhu a kvalitu služeb a výrobků.[23] 
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Režim pracovní doby 

Režim pracovní doby je dán ve smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Veškeré změny pak je nutné  na základě písemné dohody projednat se zaměstnancem. 

Zaměstnavatel však může změnit podmínky pracovní doby, pokud ve smlouvě mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem toto uvedeno není. Pak-li že zaměstnavatel pracovní dobu 

sníží a sníží i mzdu, je zapotřebí takovéto změny projednat se zaměstnanci a odborovými 

organizacemi. Takovéto změny jsou schvalovány za účasti jednotlivých odborových 

organizací. Závadnější změny v organizaci práce by měly být se zaměstnanci, případně 

odborovou organizací předem projednány. [23] 

 

Konto pracovní doby 

konto pracovní doby je způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, k jeho 

zavedení není třeba souhlas jednotlivých zaměstnanců, ale zavádí jej buď kolektivní smlouva 

(u zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace) nebo vnitřní předpis; pracovní dobu lze 

rozvrhovat nejméně 1 týden dopředu, ale pokud by zaměstnavatel v rozvrhu provedl změny, 

tyto změny nesmí zasáhnout kratší období než 4 týdny, konto pracovní doby smí používat 

pouze ti zaměstnavatelé, kteří odměňují mzdou; vyrovnávací období u konta může činit až 26 

týdnů nebo až 52 týdnů, je-li tak dohodnuto v kolektivní smlouvě; při kontu pracovní doby 

musí zaměstnavatel vést účet pracovní doby zaměstnance, který obsahuje stanovenou týdenní 

pracovní dobu, rozvrh na jednotlivé dny vč. začátků a konců směn, reálně odpracovanou dobu 

v jednotlivých dnech a za týden; zaměstnanec pobírá při uplatnění konta pracovní doby tzv. 

stálou mzdu (viz stálá mzda); překážky v práci při kontu pracovní doby se započtou pouze v 

rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na daný den; práce přesčas při kontu 

pracovní doby je zjevná až po skončení vyrovnávacího období (je to doba odpracovaná nad 

týdenní úvazek vynásobený počtem týdnů vyrovnávacího období [18] 

 

 

Lhůta splatnosti 

V dnešní době je trend splatnosti faktur prodlužovat jak jen to je možné. Většina 

velkých firem a podniků vyžaduje splatnost daňových dokladů 3 a více měsíců. Efektivní je 

nastavit splátkový kalendář pro dlouhodobé dlužníky. Zavést určitý systém pro pohledávky je 

nutnost.  Jinak je nevyhnutelné zastavit dodávané služby. 
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3.2.3 Krize likvidity 

V souvislosti se současnou finanční krizí se hovoří o tzv. krizi likvidity, kdy do 

problémů se splácením závazků či financováním svých projektů se dostává většina podniků. 

Je proto nutné hledat možnosti, jak v těžkých chvílích financovat podnikání. Podnik může být 

financován jednak z cizích zdrojů, kam spadají především úvěry od bank nebo z vlastních 

zdrojů, kdy je příkladem tvorba rezerv. Další způsoby jsou na rozhraní vlastních a cizích 

zdrojů, jako třeba dotace. Výběr konkrétní varianty řešení aktuální finanční situace závisí 

vždy na situaci a přístupu příslušných podnikatelů k jejich dalším podnikatelským aktivitám. 

Přehled alternativních zdrojů a způsobů financování potřeb podnikatelských subjektů, a to jak 

financování provozu, tak i rozvoje (investic) můžete zhodnotit níže:[10] 

 

 Tvorba a využívání rezerv 

 jeden z interních zdrojů financování 

 rezervami se vyjadřují budoucí možné závazky, které sice dosud nevznikly, ale 

vzniknout mohou, jejich výše bývá stanovena odhadem 

 tvorba rezerv je výhodná především jako nákladová položka, která snižuje základ 

daně, a tak firma zvětší své cash-flow 

 

 Započtení pohledávek  

Další alternativou jak se zbavit svých závazků je možnost využití tzv. započtení 

pohledávek. Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu (v 

praxi to budou nejčastěji pohledávky peněžité), zaniknou započtením, pokud se vzájemně 

kryjí a jestliže věřitel nebo dlužník učiní vůči druhému tzv. kompenzační projev. 

Kompenzační projev může být jak jednostranný (např. oznámení o započtení pohledávek 

určené druhé straně), tak dvoustranný (dohoda o započtení vzájemně odsouhlasených 

pohledávek) na základě dohody stran lze započítat jakékoli vzájemné pohledávky, tedy 

i pohledávku splatnou proti pohledávce nesplatné. Jednostranně lze pohledávky započíst až 

potom, co se stala splatnou pohledávka s pozdější splatností, započtení pohledávek je možné 

i mezi více stranami – avšak náročnější na čas i zprostředkování. [10] 

 



 

 

19 

 

 Factoring  

Factoring je finanční služba, spočívající v odkupu krátkodobých pohledávek (obvykle 

se splatností 30 – 90 dnů před dobou jejich splatnosti). Služba spočívá v tom, že dodavatelé 

zboží nebo služeb postupují na faktoringovou společnost své pohledávky za odběrateli. 

Factoring je řešení pro okamžité posílení cash-flow proti hodnotě otevřených pohledávek a 

současně sníží podniku riziko vzniku pohledávek po splatnosti nebo poskytne ochranu proti 

neplacení ze strany odběratelů. Zpravidla řeší finanční krytí firem, jejichž výrobky vykazují 

rychlou obrátku, a z toho vyplývající vysoké nároky na provozní kapitál. Hlavní předností je 

tedy pružnost bez složitých schvalovacích procedur a nutnosti běžného bankovního jištění. 

Faktoringová společnost se poté stává novým a výhradním majitelem pohledávky včetně 

jejího příslušenství. Jejím cílem je zajistit řádné a včasné inkaso, a tím zabránit vzniku 

problémových pohledávek.[10] 

Výhody faktoringu: 

 Financování až do výše 90 % nominální hodnoty pohledávky 

 Možnost čerpat prostředky podle hodnoty dodávek 

 Záruka proti platební neschopnosti odběratelů 

 

 Bankovní úvěry 

Banky nabízejí podnikatelům velké množství rozmanitých úvěrových produktů. Tyto 

bankovní úvěry jsou jedním ze základních prostředků k financování podniku. Nabídka úvěrů 

se liší např. podle příjemce, podle účelu, na který je půjčka určena nebo podle doby splatnosti. 

Různé jsou také úrokové sazby. Nejnižší bývají obvykle u podnikatelských hypoték, nejdražší 

je naopak kontokorentní úvěr. Podnikatel si také může vyjednat půjčku podle svých potřeb. 

Úvěry můžeme členit do tří skupin podle účelu, ke kterému jsou prostředky určeny, tj. 

investiční na pořízení dlouhodobého majetku, provozní úvěr je určen k pořízení k financování 

provozu podniku. Je asi nejběžnějším nástrojem používaným k získání finančních prostředků 

pro překlenutí kritických období a financování nesplácených pohledávek. Kontokorentní úvěr 

je poskytován k běžnému účtu a slouží k financování nenadálých finančních výkyvů. Jeho 

nevýhodou jsou vysoké sazby, a tedy náklady. Po podzimní finanční krizi banky zpřísnily 

podmínky pro poskytování úvěrů. Tento pro podniky nepříznivý vývoj se snaží změkčit 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které přijalo příslušná opatření. Jejich základním cílem je 
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poskytnout podnikům záruky, na základě kterých se jim podaří obnovit bankovní úvěry, 

popřípadě získat nové. [10] 

 

 Klasické programy podpor 

Klasické podpory jako např. dotace z fondů EU nejsou pro financování samotného 

provozu podniku příliš vhodné. Krizové situace je nutné řešit rychle a proces žádosti o dotaci 

a vyhodnocení této žádosti je administrativně náročný a bývá proto vcelku složitý 

a zdlouhavý. Programy jako je např. Operační program podnikání a inovace (OPPI) jsou 

vhodné spíše pro rozvojové a investiční projekty, kdy je cílem financovat nějaký nový 

podnikatelský záměr. Zpravidla nebývají určeny k získání finančních prostředků na zajištění 

vlastního provozu či řešení krizové situace. Přesto mohou některé z programů alespoň 

částečně řešit problémy, které mají podniky s přístupem ke kapitálu. Programy, o kterých se 

v současnosti mluví v souvislosti s recesí, jsou Progres a Záruka. Jde o programy, které 

spravuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. Oba programy byly v minulém roce 

zastaveny, avšak pod tlakem současného ekonomického vývoje rozhodlo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu uvolnit 2,5 mld. Kč na jejich obnovení. Tato podpora je určena malým 

a středním podnikům. 

 

 

 Doplnění likvidity  

Likvidita podniku je jeho schopnost uhradit své závazky v době splatnosti. Je-li 

podnik trvale nelikvidní, dostává se do tzv. platební neschopnosti (insolvence) a není schopen 

splácet závazky včas. Postupně se tak může stát pro své obchodní partnery nedůvěryhodným, 

což přináší další problémy. V současnosti se snaží všechny podniky posunovat své platby na 

hranici splatnosti. Pokud Vaši odběratelé nesplácejí Vaše pohledávky včas, těžko můžete 

platit včas svým dodavatelům. Řešením může být doplnění z různých zdrojů. 

a) Vlastní zdroje – vlastní zdroje představují základní kapitál a rezervní fondy. 

b)  Cizí zdroje – úvěry od bank nebo vydání dluhopisů[10] 

 

V kritickém období by se měli podnikatelé rozhodnout, zda nenavýšit základní kapitál. 

Obzvláště u společností s r.o. mohou majitelé vypomoci svému podniku a poskytnout mu 

finanční injekci z vlastních prostředků. Taková investice za účelem doplnění likvidních 
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finančních prostředků je riziková, ale může podniku pomoci překlenout kritické období. 

Přijetí tohoto řešení je na druhé straně projevem víry společníků v životaschopnost 

podnikatelského záměru. Dalšími vlastními zdroji financování jsou čistý zisk a odpisy, o které 

se snižují náklady, a tedy se zvyšuje čistý zisk. Podniky a podnikatelé mohou získat potřebné 

prostředky rovněž z prodeje vlastního majetku. [10] 

 

3.2.4 Strategické řízení v období recese 

Podle Kotlera je veškeré podnikání bojem, válkou. Proto oprávněně proniká do oblasti 

podnikání i tvorba strategie a zvyšuje se výrazně úloha strategického řízení, zejména v období 

zvýšené konkurence. Tuto skutečnost potvrzují jak analýza pojmu strategie, tak definování 

strategie podnikání. Strategie podnikání firmy se přitom rozumí plánovité tvoření a zaměření 

firmy i procesů, které v ní probíhají, k dosažení cílů vytýčených podnikatelskou vizí Proto má 

strategické řízení klíčové postavení v řízení firmy, neboť zahrnuje nejen ujasnění výchozí 

situace, její komplexní vyhodnocení, odhad vlastních možností, ale i formulaci alternativ a 

zvolení konkrétních cest k realizaci cílů. Správné stanovení strategie má rozhodující význam 

pro existenci podniku.[11] 

Jiné definice uvádí Papula, který u tradičních přístupů vidí jako výsledek racionálního 

plánovacího procesu. Považuje strategii za zjednodušený, podrobný a integrovaný plán 

zaměřený na zabezpečení toho, aby základní cíle podniku byly splněny. Vymezuje strategii 

jako systém 5P, jež tvoří tyto prvky: 

 

 Plan - Strategie jako plán představuje uvědomělý postup jednání pro řešení 

různých situačních stavů ve vymezeném manévrovacím prostoru 

 Ploy – strategie jako manévr je jedním z možných přístupů, jak prosazovat 

cílevědomost a plánovanost v kombinaci s tvořivým myšlením. 

 Pattern – strategie jako model nebo vzor vytyčuje směry a hranice, za kterými 

se může jednání podniku realizovat v podmínkách neustále se měnícího 

prostředí. 

 Perspective – strategie jako postavení vychází z prioritního vymezení 

rozhodujícího problému. To představuje odlišení hlavního od detailního, 
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strategického od taktického, při zdůraznění, že správná taktika je 

předpokladem úspěšnosti strategie, předpokladem naplnění strategických cílů .  

 Position - strategie jako perspektiva vyjadřuje působení podniku dovnitř, nebo 

klade důraz na myšlení a rozhodování vrcholového managementu ve směru 

k tvorbě a realizaci strategie.[11] 

  

Strategické řízení obsahuje tyto činnosti: 

 

 Krizový management je odezvou na neočekávané události, které v podnikatelském 

prostředí ohrožují finanční a operační stabilitu organizace a stává se stále častěji rutinní 

součástí manažerské práce. Krizový management představuje řízení procesů v průběhu 

nastalé krize. Toto řízení je také souborem opatření, který se zaměřuje na minimalizaci 

škod vzniklých v důsledku krize. Je efektivní prevencí do budoucna eliminující hrozící 

krizi 

 krizové řízení – krizový management je odezvou na neočekávané události, které 

v podnikatelském prostředí ohrožují finanční a operační stabilitu organizace a stává se 

stále častěji rutinní součástí manažerské práce. Krizový management představuje řízení 

procesů v průběhu nastalé krize. Toto řízení je také souborem opatření, který se 

zaměřuje na minimalizaci škod vzniklých v důsledku krize. Je efektivní prevencí do 

budoucna eliminující hrozící krizi. 

 management změn – změny v organizaci jsou hlavním cílem manažerů firem. Dále pak 

zdokonalit a rozvinout své schopnosti řídit.  

 optimalizace procesů – cílem je identifikovat všechny procesy a jejich rozčlenění na 

klíčové, řídící a podpůrné, odkrýt chybějící činnosti a odpovědnosti, reengneering, 

stanovení indikátorů – měřitelné cíle a standardy s možností sledování a 

vyhodnocování.  

 optimalizace organizačních struktur – cílem optimalizace organizační struktury je 

sladit strategické cíle s rolemi, pravomocemi a odpovědností jednotlivých organizačních 

jednotek a zaměstnanců.  

 systém řízení výkonnosti – systém mapuje klíčové paramenty všech procesů a setřídí je 

do jedné soustavy, měří a vyhodnocuje nastavené cíle, určuje pravidla řízení apod. 
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Systém řízení je důležitý pro implementaci strategie, je také nástrojem pro monitoring 

výkonnosti proces pro podporu operativního rozhodování.  

 risk management  - proces rozčleněný do čtyř opakujících se aktivit, které tvoří 

identifikaci rizikových faktorů a stanovení jejich důležitosti, stanovení rizika firemních 

aktivit, přípravu a realizaci opaření na snížení rizika a operativní řízení rizika.[13]  

 

3.2.5 Krizový management 

Krizový management je dnes samostatnou manažerskou disciplínou a znamená zvládání 

a likvidaci krizových stavů podniku a jeho vyvedení na normální charakter dalšího vývoje. 

Přestože je průběh krizového managementu dostatečně teoreticky popsán a prozkoumán, 

úspěšné a opakované zvládání krizového managementu je vrcholovou manažerskou 

dovedností a nejlepší odborníci v této oblasti jsou špičkově placeni. V některých oblastech 

nebo podnikových seskupeních existují dokonce i renomovaní specialisté - krizoví manažeři, 

kteří jsou nasazování do podniků nebo jejich částí, zasažených krizí.[24] 

Konkurenceschopnost  firmy v současných tržních podmínkách záleží na tom, jak se 

podnikatel vyrovná s krizovými stavy. Krize může vzniknout jako výsledek vzájemného 

působení jak vnitřních a vnějších rizikových faktorů na jedné straně, nevhodnými 

manažerskými postupy na straně druhé [12] 

 

 

Analýza krizového vývoje 

Po identifikaci vzniku krizového stavu je nutné provést analýzu krizového vývoje. 

Nejprve se zpravidla provádí rychlá analýza, která má potvrdit nebo vyvrátit podezření z 

vzniku krize, při jejím objevení je pak nutno provést podrobnou analýzu, jež vedle funkcí 

diagnostických má dát i impulsy k sestavení protikrizového programu. Rychlá analýza je 

zpravidla interní záležitostí podnikového managementu, zatímco u podrobné již může být 

využita i spolupráce externí poradenské firmy.[24] 
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Analýzu krizového vývoje můžeme rozdělit do těchto kroků: 

 hodnocení krize pomocí propočtů a odhadů 

 stanovení významnosti faktorů krize 

 určení úrovně krize 

 určení příčin a zdrojů krize 

 

určení příčin a zdrojů krize 

stanovení významnosti faktorů krize 

určení úrovně krize 

 

Obr. 3.1 Schéma krizového managementu 

 

Zdroj Dostupný na www: < http://www.podnikova-ekonomika.cz >[24] 
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 Program odstrňování krizí 

Programy odstraňování krize – ač mají v závislosti na hloubce krize různou podobu – 

jsou orientovány zejména na: 

 centralizované řízení většiny zdrojů a oblastí 

 stanovení a přísné dodržování opatření v oblasti nákladů jednotlivých činností 

 odprodej či pronájmem nepotřebných aktiv, a to jak stálých, tak i oběžných 

 snahu o rozvolnění, případně likvidaci závazků vůči bankám a ostatním věřitelům 

 přísný režim sledování toku peněz 

Kontrolní mechanismus se opírá zejména o sledování vývoje faktorů krize, jejich 

vyhodnocování a případně vytváření dílčích doporučení k dalšímu řízení krizových procesů v 

podniku. [24] 

 

3.2.6 Řízení a strategická analýza 

Strategická situační analýza je velmi důležitou součástí tvorby strategie, jelikož 

umožňuje managementu firmy si uvědomit, jaká je současná situace, jaké má firma 

předpoklady úspěchu, na co by se měl management v současnosti i v budoucnu soustředit a 

kam by mělo jeho snažení v budoucnu směřovat. 

Analýza většinou začíná definicí či redefinicí poslání, pokračuje externí analýzou 

makrookolí a mikrookolí, následuje interní analýza a získané informace management v rámci 

syntézy shrne a vyhodnotí.  

Cílem analýzy je definovat a ohodnotit veškeré faktory, které by mohly mít vliv na 

konečnou volbu cílů a strategie podniku. Pro získání konkurenční výhody je nezbytné 

analyzovat trendy, získávat informace a odhadovat budoucí vývoj. [13] 
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3.3 Metody analýzy podniku 

Tato kapitola poskytne znalosti, které jsou využity v části praktické. K analýze mikro 

a makro prostředí zkoumané společnosti jsem použil následující metody: SWOT analýzu, 

Porterovu metodu a PEST analýzu. 

3.3.1 SWOT analýza 

SWOT analýza představuje jednoduchý nástroj pro stanovení firemní strategické 

situace vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává informace o silných 

(Strength) a slabých (Weakness) stránkách firmy, stejně jako o možných příležitostech 

(Opportunities) a hrozbách (Threaths). Cílem každé firmy by mělo být omezit své slabé 

stránky, podporovat své silné stránky, využívat příležitostí okolí a snažit se předvídat a jistit 

proti případným hrozbám. Jedině tak dosáhne konkurenční výhody nad ostatními.[14]. 

Na základě vzájemného porovnání příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí a silných a 

slabých stránek vnitřního prostředí vyplývají v matici čtyři možné skupiny strategií pro 

reagování organizace na změny vnějšího prostředí. Zmíněné strategie jsou: 

 

 Strategie WO, zaměřené na překonávání vlastních slabých stránek a využívání 

výhod z příležitostí vnějšího prostředí. 

 Strategie WT, zaměřené na minimalizaci slabých stránek a vyhnutí se hrozbám 

z vnějšího prostředí  

 Strategie SO, zaměřené na využití silných stránek k získání výhod z příležitostí 

vnějšího prostředí. 

 Strategie ST, zaměřené na využití silných stránek na eliminaci resp. snížení 

negativních účinků hrozeb z vnějšího prostředí. [13]. 

3.3.2 Porterův model ( metoda pěti sil ) 

Model pěti sil je často používaným analytickým nástrojem pro vytvoření obrazu 

odvětví, (popř. strategické konkurenční skupiny). Těmito silami jsou potencionální 

konkurenční podniky, jejich rivalita, dodavatelé klíčových vstupů, substituty a kupující.  
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Souhrnné působení těchto pěti sil určuje intenzitu konkurence v odvětví a zároveň 

spolurozhoduje o úspěšnosti podniku. Síla působení těchto sil se zároveň mění s vývojem 

tohoto odvětví. Důsledkem je pak skutečnost, že ne všechna odvětví jsou z hlediska 

výnosnosti na stejné úrovni. Vyjednávací síla kupujících ovlivňuje ceny, za něž mohou 

podniky prodávat. Vyjednávací síla dodavatelů ovlivňuje náklady na vstupy a rozhoduje o 

nákladech na suroviny, technologii apod.  

Hrozba vstupu nové konkurence limituje ceny a vyvolává nové investice do posilování 

vstupních bariér, s cílem odradit potencionální konkurenty. Substituty kladou strop cenám, 

stanou-li se ceny dosavadního výrobku příliš vysoké, přejdou kupující na substituty. Cílem je 

nalézt v odvětví takové postavení, kdy podnik může nejlépe čelit konkurenčním silám nebo 

jejich působení obrátit ve svůj prospěch.  

V devadesátých letech Grove modifikoval stávajícího model. Přidal šestý aspekt k již 

uvedeným pěti faktorům - silám Porterova modelu a nazval jej síla komplementářů. Jsou to 

podniky závislé při své činnosti na podnikání analyzovaného podniku. Příkladem 

komplementáře může být softwarová firma ve vztahu k výrobci počítačů. Dalším rozdílem 

mezi těmito modely je Groveho definice substitutů jako zásadní změny způsobu 

podnikání.[14] 

Obr.3.2 –model pěti sil (Porterův model) 

 

Zdroj: DEDOUCHOVÁ M., Strategie podniku. Praha:  C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-603-4 
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3.3.3 PEST analýza 

 

PEST analýza, někdy také zvaná STEP analýza, se používá pro zkoumání a analýzu 

makroprostředí. Dělíme je na : 

 

 P – politické a právní prostředí 

 E – ekonomické prostředí 

 S – sociální prostředí 

 T – technické a technologické prostředí 

 

 Politické a právní prostředí 

 Je tvořeno mnoha faktory, které vytyčují směry rozvoje společnosti, vytvářejí 

politický a právní rámec pro její vývoj. Rozhodují o tom, zda ve společnosti bude spíše 

příkazová či tržní nebo smíšená ekonomika. Politické a právní prostředí vytváří především 

vláda, která vymezuje pravidla hry(pravidla hospodářské soutěže, mezinárodní spolupráce a 

zahraničního obchodu ochrany trhu a spotřebitelů aj.), navrhuje zákony a vynucuje jejich 

dodržování Politické a právní prostředí klade na manažery vysoké nároky z hlediska 

požadavků na znalost vyhlášek, směrnic a zákonů, na jejich používání v řízení organizací, v 

organizaci práce aj. Při jejich nerespektování a porušování jsou postihováni manažeři i 

organizace. 

 

 Ekonomické prostředí 

 Je tvořeno mnoha faktory, které vzájemně propojují makroekonomické prostředí s 

mikroekonomickým. Působí na vývoj a ovlivňují strukturu národního hospodářství. Na 

rozhodování manažerů a organizací působí prostřednictvím monetární a fiskální politiky. 

Významnou roli jako faktor ekonomického prostředí mají Hrubý domácí produkt (dále 

„HDP“), kupní síla koruny, platební devizová bilance, inflace, státní rozpočet, zahraniční 

obchod, úroveň a diferenciace mezd, rentabilita odvětví aj. 

 

 Sociální prostředí. 

Toto prostředí zahrnuje sociální, demografické a kulturní faktory, které jsou v úzkém 

vztahu k životní úrovni společnosti. Na manažerské rozhodování a na organizace působí 

zejména počet a věková, vzdělanostní a sociální struktura obyvatelstva, rozmístění a migrace 
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pracovních sil, spotřeba, příjmy, výdaje, zvyklosti a preference různých kategorií obyvatelstva 

aj. Tyto faktory výrazně ovlivňují organizace při rozhodování co pro koho vyrábět. 

 

 Technické a technologické prostředí 

  Zahrnuje faktory, které nejvýrazněji mění život lidí a organizací. Rozvoj techniky a 

technologie vyžaduje, aby manažeři a vlastníci organizací neustále tento rozvoj sledovali, 

modernizovali výrobu a služby, a tak vytvářeli předpoklady pro dlouhodobou životnost a 

existenci organizace. Technický a technologický rozvoj úzce souvisí s produktivitou práce, s 

náklady a kvalitou výrobků a služeb. Technický rozvoj zkracuje v mnoha případech čas 

výrobního procesu, čas vyřízení objednávky a splnění požadavku zákazníka. Faktor času se 

stává rozhodujícím faktorem konkurence. Organizace jsou nuceny investovat stále větší 

objemy finančních prostředků do výzkumu a vývoje, do výrobních a informačních 

technologií, zlepšovat tak podmínky pro lepší využívání schopností a znalostí svých 

zaměstnanců. [16] 
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4 Analýza konkurenčního prostředí ČD CARGO, a.s. 

 

Přepravní trhy jsou určitá místa, kde se setkává nabídkou s poptávkou. To platí i 

analogicky se změnami pro trhy v dopravě, neboť výkony v této oblasti se neustále vytvářejí a 

spotřebovávají v prostoru mezi místy zdroje a cíli. Na rozdíl od střetu poptávky a nabídky při 

koupě hmotného statku nedochází k setkání nabídky a poptávky v dopravě v jednom bodě a 

kromě toho vyžaduje poskytování výkonu v dopravě, stejně jako u mnoha jiných druhů 

služeb, zpravidla v určitém čase. Na trhu dopravy na straně nabídky vystupuje dopravce 

nabízející dopravní výkony k uskutečnění přepravy osob a zboží v prostoru a čase. Na straně 

poptávky přepravce, který poptává přepravní službu spočívající v prostorovém a časovém 

přemístění osob, věcí a zboří. V zájmu přepravce je rozšířit a udržet trh svých výkonů a 

maximalizovat zisk. Proto má zájem o přepravní službu, která se vyznačuje rychlostí, 

pohotovostí, spolehlivostí, bezpečností a ekonomickou výhodností, protože na těchto 

předpokladech do značné míry závisí konkurenční schopnost jeho výrobků. [17] 

 

4.1  Specifika dopravního trhu 

Ve všech druzích dopravy, tj. železniční, silniční, vodní i letecké dnes čelí dopravní 

podnik silné konkurenci na trhu přepravy, která se projevuje mezi jednotlivými dopravci 

všech druhů v soupeření o zákazníka. Hlavně tam, kde se jedná o flexibilní dopravu, což v ČR 

znamená především leteckou a dopravu silniční. Železniční trh v České republice je pokřiven 

státními zásahy a dotacemi, což významnou měrou ovlivňují chování dopravců a přepravců na 

přepravním trhu a vymezují obsah obchodní činnosti v dopravě. 

 

K regulaci působení trhu patří: 

 ochrana životního prostředí 

  státní vlastnictví určitých prvků dopravního systému (např. vlastnictví infrastruktury) 

 stanovení minimální nebo maximální tarifní sazby 

 státní dopravní podnikání 

 ochrana dopravců v rámci jednoho oboru před ničivou konkurencí 
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 omezování udělení licence nebo povolení na určité území, druh (typ) přepravy nebo 

směr (relaci) popř. uložení přepravní povinnosti 

 stanovení podmínek odborné a technické způsobilosti podnikatele a jeho zaměstnanců 

 ochrana přepravců před zneužitím monopolního postavení určitého dopravce[17] 

 

V každém druhu dopravy jsou regulace a státní zásahy odlišné. Nejsou stejné, či 

univerzální. Jsou závislé nejen na ekonomické situaci a liší se v každé zemi. Charakter 

regulačního opatření je v zásadě: 

 

 restriktivní - legislativně omezování nabídky a poptávky 

 motivační - legislativně podpořena poptávka 

 

V dopravě má zvláštní význam i poměrně značný soubor administrativních nástrojů, 

kterými stát působí na činnost a vztahy dopravců a přepravců: jde o předpisy a normy 

technického stavu dopravních prostředků a zařízení, přepravní řády, předpisy a přepravních 

dokladech, právních povinnostech dopravců a přepravců, ekologických omezení, atd. [18]
 

 Regulace dopravy má a vždy měla jak své pozitivní tak i negativní stránky. Pozitiva, 

jako omezení různých dopravců, nebo ochrana přepravců, Od počátku 70-tých let proto 

vznikají a postupně se i realizují snahy o tzv. deregulaci dopravy. Důvodem jsou vysoké 

sociální náklady, které mj. zkreslují úvahy o efektivnosti dopravy, a nepříznivý vliv regulace 

na pozitivní důsledky konkurence. Deregulace znamená zjednodušení podmínek přístupu na 

dopravní trh a zvýšení samostatnosti dopravců na tvorbě cen. Zatímco doposud bylo nutné při 

vstupu na dopravní trh prokazovat veřejnou prospěšnost a potřebu přepravy, po deregulaci 

stačí prokázat pouze užitečnosti [18] 

 

4.2  Postavení společnosti ČD Cargo na dopravním trhu 

 

Nákladní doprava byla a je jedním ze segmentů podnikání akciové společnosti České 

dráhy, kterou charakterizuje podnikání na otevřeném dopravním trhu v silné oborové i 
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mezioborové konkurenci, která tlačí na zvyšování kvality a rozsah nabízených služeb za 

současného snižování nákladů. 

 

4.2.1 ČD Cargo – dceřiná společnost Českých drah 

 

Další vývoj nákladní dopravy Českých drah je nastaven tak aby pružně reagoval na 

zesilující tlak privátních i národních železničních dopravců. Proto se České dráhy rozhodly 

vydat cestou, kterou již rozhodující národní železniční dopravci v Evropě realizovali a 

osamostatnit tak nákladního dopravce s cílem propojení kapitálu s vhodným strategickým 

partnerem. Vznik dceřiné společnosti zároveň umožní provedení dalších restrukturalizačních 

kroků – s cílem efektivního rozvoje podnikání. Potřeba vyčlenění ČD Cargo, a.s. vyplynula z 

legislativního i technologického vývoje situace na trhu nákladní železniční dopravy v 

Evropské unii a jejím okolí. Prakticky u všech železničních společností v sousedních zemích, 

již postoupila liberalizace železnic dále než u nás – unitární železniční podniky se rozdělily na 

specializované podnikatelské subjekty. 

Výsledky těchto změn jsou pozitivní. Bez samostatného subjektu zajišťujícího 

železniční nákladní dopravu by nedošlo k postupné izolaci nákladní dopravy Českých drah 

s jistými negativními dopady. Jen samotný subjekt může být dostatečně flexibilní součástí 

rozsáhlejších domácích i zahraničních projektů a navazovat sofistikovanou partnerskou a 

obchodní spolupráci. ČD Cargo, a.s., bude moci více investovat do svého rozvoje hlavně pak 

obnovy svého vozového parku. 

Základním strategickým cílem ČD Cargo, a.s. je vytvoření profitabilní společnosti 

podnikající na liberalizovaném evropském trhu nákladní dopravy a získání většího podílu na 

trhu. Dalším ze strategických cílů je nabízet komplexní služby v oblasti přepravy zboží, ne jen 

samotnou přepravu. Vývoj na evropském dopravním trhu směřuje k propojení železničních 

nákladních dopravců s poskytovateli logistických služeb. Společnost ČD Cargo, a. s., vznikla 

1. prosince 2007 vkladem části podniku ČD, a. s. Je největší český železniční dopravce. S 

ročním objemem přepravy zboží přibližně 86 mil. tun patří mezi pět největších železničních 

dopravců v rámci členských zemí EU. Dle údajů z konference Carga v roce 2007: je její 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 8,8 miliardy korun. Vyčleněním aktivit spojených s provozováním 

nákladní drážní dopravy od Českých drah a. s. byla celkem převedena třetina všech 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_kapit%C3%A1l
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LOKOMOTIV Českých drah, všech 32 000 NÁKLADNÍCH VAGONŮ, část dep kolejových vozidel a 

asi 13 000 z původních asi 55 000 zaměstnanců Českých drah. Dále byly do ČD Cargo 

převedeny také majetkové podíly Českých drah v některých společnostech, které se tak staly 

dceřinými společnostmi ČD Cargo. Vláda jednala v letech 2007-2008 o propojení ČD Cargo 

se slovenským dopravcem ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA. K dohodě však 

nedošlo z důvodu rozdílného pohledu obou stran na majetkové podíly a případnou privatizaci 

takto vzniklé společnosti. V roce 2010 byly plány na spojení se zahraničními společnostmi 

obnoveny. V současnosti se jedná o spojení s polským dopravcem PKP CARGO. 

 

ČD Cargo, a.s. poskytuje služby zákazníkům na přibližně 1100 místech České 

republiky a prostřednictvím dceřiných společností i po celé Evropě. Tržby z nákladní dopravy 

dosahují více než 17 mld. Kč. K zajištění provozu nákladních vlaků má ČD Cargo, a.s., k 

dispozici více než 900 lokomotiv – elektrických i motorových. Své zboží mohou zákazníci 

naložit do cca 25 tisíc vozů různých řad. Vozidlový park je oblastí, na kterou je zaměřena 

investiční činnost. 

Obrázek 4.1: Nákladní vlak ČD Cargo, a.s. 

 

Zdroj Dostupný na www: < http://www.cdcargo.cz > 

 

Podle Výroční zprávy 2009 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 

[s.l.] : [s.n.]. Kapitola VII. Používání železniční dopravní cesty dopravci, s. 14: v roce 2008, 

tedy v prvním roce samostatné existence, mělo ČD Cargo podíl na trhu železniční nákladní 

dopravy 92,28 %, v následujícím roce tento ukazatel poklesl na 88,77 % (podle hrubých 

tunových kilometrů). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotiva
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1kladn%C3%AD_v%C5%AFz_(%C5%BEeleznice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_spolo%C4%8Dnos%C5%A5_Cargo_Slovakia
http://cs.wikipedia.org/wiki/PKP_Cargo
http://cs.wikipedia.org/wiki/PKP_Cargo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:130_027_CDC.jpg
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4.2.2 Přehled komodit ČD Cargo, a.s. 

 Automotive 

Stěžejním faktorem vývozu a exportu našeho hospodářství je v posledních několika 

letech automobilová výroba. ČD Cargo realizuje dlouhodobě přepravu hotových i 

rozložených osobních, nákladních automobilů, karosérií, autodílů a motorů, popř. dalšího 

příslušenství k motorovým vozidlům. Přeprava hotových automobilů po železnici představuje 

objem v rozsahu cca. 70 % výroby. Jsme schopni realizovat přepravy jednotlivě i v přímých 

ucelených vlacích. Přeprava hotových osobních automobilů probíhá v soukromých vozech 

typu Laakkps, Laekks, nákladní automobily se vozí převážně ve vozech Res, karoserie a 

ostatní příslušenství ve vozech Habills. .[4] 

 Potravinářské a zemědělské výrobky 

Zajišťuje přepravu potravin a zemědělských výrobků ve vnitrostátní i mezinárodní 

přepravě. Vypracovává analýzy přepravních potřeb a navrhujeme možné řešení včetně cenové 

nabídky. Dle potřeb zákazníka jsou schopni sestavit individuální jízdní řád. U dlouhodobých 

projektů garantuje cenovou stabilitu. Pro přepravu potraviny a zemědělských výrobků jsou 

využívané moderní velkokapacitní vozy s posuvnými bočními stěnami, výsypné vozy na 

přepravu volně ložených zrnin a izotermické vozy na přepravu paletizovaného 

potravinářského zboží s kontrolou teploty. Jedná se o typy Gags, Gbgkks, Tadgnss, Tdgns, 

Gbgs, Hadgs, Eas a Es, Ibbh(p)s, Zka Zas [4] 

 Stavebniny 

Při přepravě stavebnin a nerostných surovin používaných ve stavebnictví má železnice 

nezastupitelné místo. Ročně se ve vozech Českých drah přemístí z místa na místo bezmála 10 

milionů tun stavebních materiálů, především hromadných substrátů. Přeprava vápna, cementu, 

nerostných surovin, strusky a popelu probíhá ve výsypných vozech. Vozy pro přepravu 

stavebnin se používají jak, kryté, tak vysokostěnné a nízkostěnné. Využívané jsou typy vozů 

Hbbillns, Gags, Gbgkks, Rils, Gbgs, Habbillns, Falls, Eas a Faccs.  

 Dřevo a papírenské výrobky 

Pro přepravu dřeva a papírenských výrobků nabízí velmi výhodné podmínky. Ročně 

přemístí více než 5 milionů tun tohoto zboží. Zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní přepravu 

dřevěné štěpky, surového dřeva, řeziva, dřevěného nábytku i jeho částí, celulózy a 
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papírenských výrobků. Pro přepravu konkrétního druhu dřevěného či papírenského materiálu 

je nutné použít určitý typ železničního vozu a dodržet nakládací předpisy. 

 Železo a strojírenské výrobky 

S přepravou železa a strojírenských výrobků má tato společnost bohaté zkušenosti. 

Přepravuje jak surovou rudu, tak samotné železo, ocel, neželezné kovy a výrobky z nich. Jsou 

schopni zajistit také transport velkých strojů, jako jsou turbíny, čerpadla, kompresory či parní 

kotle. Přeprava železa a strojírenských výrobků probíhá ve vozech typu Res, Smmp, Eas, Rils, 

Es, Taes, Gbgs, Ks, Smmps, Eas-u, Hbbillns, Gags a Tams. [4] 

 Chemické výrobky a kapalná paliva 

Také má zkušenosti s transportem chemických výrobků a kapalných paliv. 

Specializuje se na přepravu celé škály surovin, polotovarů a produktů, které svým obsahem 21 

ovlivňují všechny průmyslové oblasti a zasahují do každodenního života jednotlivců. 

Nejdůležitější přepravovanou surovinou je pochopitelně ropa a všechny chemické výrobky z 

ní vyrobené. Pro přepravu chemických výrobků a kapalných paliv je možné použít vozy typu 

Tdns, Zkks, Zaes, Zas a Zekks. 

 Černé a hnědé uhlí 

Přeprava uhlí patří ke stěžejním činnostem nákladní přepravy Českých drah. Na 

celkové přepravě se podílí asi 30%. V prvních sedmi měsících roku 2006 bylo například 

přepraveno téměř 16,5 mil. tun tohoto substrátu a to ve všech režimech přepravy – vnitrostátní 

doprava, dovoz a vývoz. (D6) Nemalou část tvoří přeprava v režimu tranzit. Velký objem 

přepravy černého a hnědého uhlí souvisí s intenzivní těžbou této nerostné suroviny v České 

republice – hnědého uhlí v severočeské pánvi a černého uhlí v ostravsko-karvinské pánvi. 

Velká část přeprav hnědého uhlí směřuje do elektráren firmy ČEZ, a.s., zbylá je určena pro 

menší odběratele a pro slovenské teplárny. Uhlí z ostravsko-karvinského revíru zabezpečuje 

provoz energetických a hutních gigantů nejen u nás, ale i v cizině (Rakousko, Německo, 

Maďarsko, Slovensko). Přeprava černého a hnědého uhlí probíhá ve vozech typu Faccs, Eas, 

Es, Eaos a Falls.[4] 

 

 Ostatní komodity 

České dráhy nabízejí rovněž zajímavé podmínky pro přepravu zboží, které není 

zařazeno v ostatních sekcích přepravovaných komodit.V případě zájmu o přepravu těchto 
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netradičních komodit se snaží nabídnout zákazníkům optimální způsob transportu, jak z 

pohledu ceny tak i ze strany navazujících logistických procesů. Projednávání přeprav 

mimořádných zásilek probíhá ve spolupráci s URMIZOU. Pro přepravu ostatních komodit je 

možné použít vozy typu Res, Smmp, Uaaik, Ks, Rils a další  

 

V následujícím grafu, který znázorňuje podíly jednotlivých přepravovaných 

komoditních skupin, můžeme vidět, že za I.-III. Kvartál roku 2011, byla nejvíce zastoupena 

přeprava železa a hnědého uhlí. Nejmenší zastoupení v přepravě po železnici měly potraviny 

a zemědělské výrobky, čímž lze jednoduše usoudit, že přepravu těchto komodit, které se řadí 

mezi ,,rychlozkazitelné“ zboží, zajišťuje silniční kamionová doprava.[4] 

 

Graf.4.1:  Podíly komoditních skupin v přepravě ČD Cargo v 1.-3. Q 2011  (v tunách) 

 

Zdroj: Statistika společnosti ČD Cargo, dostupná na HTTP://WWW.CDCARGO.CZ/, z 5/2012 

 

Graf 4.2 - Přepravní segmenty ČD Cargo v 1.-3.Q 2011 – přepravované tuny dle druhu 

přepravy 

http://www.cdcargo.cz/
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Zdroj: Statistika společnosti ČD Cargo, dostupná na HTTP://WWW.CDCARGO.CZ/, z 5/2012 

Z grafu 4.2 je patrné, že nejvíce přepravovaných tun společností ČD Cargo je plněno 

v rámci vnitrostátní přepravy (necelých 40%), ve 27% se jedná o dovoz z okolních států. 

Vývoz je zastoupen 8,2% a 26,5% tvoří vývoz.  

 

4.2.3 Stěžejní zákazníci ČD Cargo a.s. 

 

Mezi nejvýznamnější zákazníky ČD Cargo a. s. patří především velké energetické, 

těžební a strojírenské společnosti. Nejvýznamnější zákazníci (uvádím tři nejvýznamnější): 

 

 ČEZ, a. s. 

 MORAVIA STEEL, a. s. 

 NH - TRANS,a. s. 

 

Další výčet nejvýznamnějších zákazníků je uveden v Porterově analýze – kapitola 4.7. 

4.2.4 Analýza konkurenčního prostředí 

 

Jelikož v dnešní době podnik obklopuje zostřené konkurenční prostředí (stagnující 

trhy, zkracování výrobního cyklu, globalizace atd.), musí tuto okolnost podnik zohlednit a 

všechny strategie z hlediska konkurenčního prostředí [19] 

http://www.cdcargo.cz/
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Co by se mělo vědět o konkurenci: 

 Kdo je naše konkurence, jaký má podíl na trhu a obchodní výsledky 

 Kdo může být naše nová, potenciální konkurence 

 Jaká je její obchodní a marketingová strategie 

 Jaké produkty a služby nabízí a jejich podíl ve firemním portfoliu 

 Na které zákaznické segmenty se zaměřuje 

 

V současné době se v železničním dopravním prostředí pohybuje přibližně 60 

železničních dopravců, přičemž jednoznačně největším hráčem v oblasti konkurenčního 

prostředí v České republice je skupina AWT, Věnujme tedy pozornost především této 

společnosti a zaměřme se na její silné a slabé stránky. Dalším subjektem, který budeme 

analyzovat je společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o. 

 

4.2.5 Skupina AWT a.s. 

Pod pojmem skupina AWT se rozumí soubor nezávislých samostatných společností, 

které využívají společné logo a Corporate Identity licencované od své mateřské společnosti 

Advanced World Transport B.V. Skupina AWT poskytuje komplexní dopravní a logistické 

služby v mezinárodním měřítku. Má přímé zastoupení v osmi zemích a širokou síť partnerů 

po celém světě. Zaměstnává zhruba 2500 pracovníků a roční tržby dosahují 10 miliard korun. 

Zásadní postavení má skupina AWT na železnici, kde patří mezi největší soukromé 

dopravce v celé Evropě. Disponuje rozsáhlým vozovým parkem 160 lokomotiv a zhruba 6000 

vagonů, u kterého rovněž nabízí pronájem, opravy a údržbu. Obsluhuje desítky vleček a 

nabízí traťové služby. V oblasti spedice zajišťuje skupina AWT železniční, silniční, námořní i 

letecké přepravy a související logistické služby.  

Důležitou konkurenční výhodou skupiny AWT je schopnost efektivně kombinovat 

jednotlivá odvětví dopravy podle potřeb zákazníků. 

Skupina přitom využívá vlastního otevřeného kontejnerového terminálu v Ostravě-

Paskově a sítě překladišť pro menší zásilky. Nabízí pokročilý systém kombinované dopravy 



 

 

39 

 

ACTS, ve kterém je největší ve střední Evropě. Vedle dopravy a spedice nabízí skupina AWT 

také komplexní služby v oblasti rekultivačních, sanačních, stavebních a zemních prací. 

Zajišťuje také služby odpadového hospodářství včetně provozování skládek. [20] 

Charakteristika železniční dopravy skupiny AWT: 

 Jeden z největších soukromých železničních dopravců v Evropě 

 Největší soukromý železniční dopravce v ČR es čtvrtinovým podílem na trhu 

 Roční přeprava 11 milionů tun zboží 

 160 vlastních lokomotiv a 6.000 vagonů 

 Komplexní služby na průmyslových vlečkách 

 Výstavba a opravy železničního svršku 

 400km vlastních železničních tratí 

 Překládka mezi silnicí/vodou a železnicí, možnost meziskladování 

 Systém ACTS 

Skupina AWT vznikla spojením několika tradičních společností na trhu nákladní dopravy – 

Čechofracht, OKD Doprava a Viamont Cargo. Tyto firmy s sebou přinesly více než 60 let 

zkušeností, bohatou historii a mezinárodní renomé. 
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Tabulka 4.1: Přehled růstu tržeb a počtu zaměstnanců skupiny AWT, a.s. 

 

Zdroj: Data společnosti AWT, a.s., která byla autorovi poskytnuta 

 

ČD Cargo, a.s. má cca 13.000 zaměstnanců (dle vnitrofiremních údajů z roku 2007), oproti 

AWT – sekci železniční dopravy, tedy desetkrát více. Spolu se vstupem na trh a postupným 

rozšiřováním společnosti AWT rostou i tržby a navyšuje se počet zaměstnanců. 

Tabulka 4.2 – Silné a slabé stránky skupiny AWT, a.s. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Akvizice několika společností Upadající důlní průmysl 

Provozování mezinárodní dopravy včetně 

zázemí 
Náročná administrativa 

Vlastní vozový park - 
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Nabídka širokého spektra kombinované 

přepravy 
- 

Budování a přestavby nových terminálů - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je patrné z výše uvedených materiálů, skupina AWT patří v Evropě mezi největší 

soukromé nákladní železniční dopravce, na českém trhu má čtvrtinový podíl a disponuje 

obsáhlým vozovým parkem. Lze proto jednoznačně říct, že skupina AWT je 

nejvýznamnějším konkurentem ČD Cargo, a.s. 

 

4.2.6 Unipetrol doprava, s.r.o. 

Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se zabývá dopravou a přepravou zejména 

chemických produktů po železnici, především pro členy skupiny Unipetrol. Železniční 

přepravu vozových zásilek zajišťujeme prostřednictvím spedičních společností s veřejnými 

dopravci a také vlastními vlaky se soukromými dopravci po síti celostátních drah včetně 

vazby na jiné veřejné a soukromé dopravce v zahraničí. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

vznikla v roce 1995 vyčleněním železniční dopravy z obchodně-výrobní společnosti 

Chemopetrol v Litvínově. V této době hospodaří společnost s cca 3 tisíci vozy, z toho 1 

tisícem vozů vlastních. Jde hlavně o cisternové železniční vozy.  

 

Mezi nejvýznamnější zákazníky patří především společnosti Unipetrol RPA, s.r.o., 

Česká rafinérská, a.s., Kaučuk, a.s., Spolana a.s., Paramo, a.s., Synthesia, a.s.. K dalším 

významným zákazníkům mimo skupinu Unipetrol patří např. společnosti: Linde technoplyn 

a.s., Moravské naftové doly, a.s., Lovochemie, a.s.. 

 

Přepravu vlastními vlaky po celostátní žel. síti provádí ve variantách samotného 

zajištění přepravy, nebo jako přepravy "na klíč", tj. zajištění vlastního přepravního výkonu 

včetně ložné kapacity (vozů). Na současně provozovaných trasách zajišťuje tyto služby ihned, 

na dalších relacích do 90 dnů. V současnosti se Unipetrol Doprava kromě provozu vleček 
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zabývá také nákladní železniční dopravou na tratích SŽDC. Jedná se především o dopravu 

chemických produktů mezi jednotlivými podniky skupiny UNIPETROL, ale ve spolupráci se 

zahraničními dopravci provozuje i několik mezinárodních relací, zejména na Slovensko a do 

Německa. 

V současné době má firma okolo 500 zaměstnanců a obrat okolo 1.926 mil. Kč 

(dle údajů z Výroční zprávy z roku 2008).  Dle Výroční zprávy Správy železniční a dopravní 

cesty (dále jen SŽDC) za roky 2006 – 2010, jsou výkony firmy na síti SŽDC: 

Tabulka 4.3 – přepravní výkony 

rok tisíc hrtkm 
podíl 

hrtkm 
Vlkm* podíl vlkm 

2006 450 502 1,19 % 492 388 1,17 % 

2007 612 312 1,56 % 599 837 1,38 % 

2008 813 118 2,14 % 716 450 1,64 % 

2009 856 374 2,8 % 808 748 2,21 % 

2010 1 177 099 3,62 % 1 093 019 2,96 % 

*) vlkm – vlakový kilometr 

Z tabulky můžeme vyčíst, že oproti roku 2006 se podíl ujetých vlakových kilometrů 

zvýšil cca dvojnásobně.  

 

 

Tabulka 4.4 – Silné a slabé stránky společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Vlastní vozový park Nedostatek logistických center 

Provoz vleček v chemických závodech Nevýrazná flexibilita 

Rychlost přepravy 
Přeprava především chemických 

produktů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3  SWOT analýza ČD Cargo a.s.  

 

V této subkapitole bych rád provedl SWOT analýzu. Tato analýza není zcela vhodnou 

metodou pro analýzu tak velké společnosti, přesto ji však do své praktické části zařazuji, 

protože zcela jednoduše pomůže nastínit situaci pro další PEST analýzu, která se zaobírá 

vnějším prostředím firmy, v následující kapitole.  

 

Analýza SWOT zaujímá v rámci strategického plánování podniku významné místo 

z hlediska hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb daného podniku. Pomocí 

této analýzy můžeme podrobit detailnímu rozboru jak firmy, tak i její součásti, které 

pokládáme za nejvýznamnější. Neměli bychom přitom opomenout zejména finanční 

výsledky, podíly na trhu, nabízené produkty a služby, image podniku a jeho organizační 

strukturu. Je důležité abychom SWOT analýzu prováděli v porovnání s konkurencí a ujasnili 

si, jaké jsou naše konkurenční výhody a naopak kde jsou naše slabiny v porovnání s 

konkurencí. Každá naše konkurenční výhoda musí být vnímána i zákazníky (musíme jim ji 

vhodným způsobem prezentovat) a musí mít pro ně určitou hodnotu, kterou jinde v této míře 

nezískají. 

 

 

 

SWOT analýza ČD Cargo, a.s. v konkurenčním prostředí železničních dopravců České 

republiky: 

 

Silné stránky 

 vysoký tržní podíl v oblasti přepravy nákladů 

 platební schopnost- plnění svých závazků 

 tradice, značka – spolehlivost, jistota, záruka 

 komplexnost služeb – široká škála produktů a služeb, doplňkové služby 

 dobrá dopravní síť- obslužnost, dostupnost, vozový park 

 sledování polohy zásilek-pomocí centrálního vozového systému je možné sledovat 

pohyb nákladních vozů i zásilek 
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 využití počítačových technologií - možnost provést objednávku přes internet, apod. 

 

Slabé stránky  

 nízká flexibilita v porovnání se silniční dopravou 

 nedostatečná pružnost reakce na požadavky zákazníka 

 přepravní podmínky - souvisejí s provozními předpisy 

 rychlost dopravy- souvisí s tvorbou grafikonů, sestavování vlaku atd. 

 komplikovaná administrativa- souvisí s dodržováním provozních předpisů 

 kvalita vozového parku- stáří lokomotiv i železničních vozů 

 image firmy- negativní pohled veřejnosti na firmu jako celek (České dráhy a.s) 

 zdlouhavý proces zavádění inovací 

 

Příležitosti 

 posílení tržního podílu - rozvoj a inovace stávajících služeb, rozvoj kombinované 

dopravy 

 vybudování většího počtu logistických center 

 zjednodušení administrativní činnosti -  zjednodušení předávání nákladu pro zákazníka 

 investice do vozového parku  -  obnova zastaralých lokomotiv i železničních vozů 

 lepší spolupráce mezi jednotlivými dopravci 

 podporova integrovaného dopravního systému, a to především v okolí krajských měst 

 maximální využití kapacity železnice v nočních hodinách 

 

Hrozby 

 snížení tržního podílu - vstup nových subjektů na trh, silná konkurence v přepravě uhlí 

 pomalé zavádění a aplikace inovací - zdlouhavé administrativní úkony se promítají do 

všech oblastí převzetí, dodání a přepravy zásilek 
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 stále přetrvávající finanční krize – zpomalení výroby a tím snížený zájem o přepravu 

produktů 

 zvyšující se tržní podíl konkurence 

 odkoupení společnosti Viamont Cargo společností OKD Doprava, a.s. a následně 

skupinou AWT. 

 

 

4.4 PEST analýza společnosti ČD Cargo, a.s. 

Pomocí PEST analýzy vyhodnotím zejména vnější – tedy makroekonomické 

podmínky podniku. PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and 

Technological analysis neboli analýzu politických, ekonomických, sociálních a 

technologických faktorů. Jak bylo řečeno již v úvodu, je to součást strategického 

managementu, která přichází ke slovu obvykle tehdy, kdy se společnost rozhoduje nad svým 

dlouhodobým strategickým záměrem a/nebo kdy plánuje realizovat nějaký velký projekt, ať 

již ve své domovské zemi či v cizině. 

 

 

Obr 5.1: PEST analýza - znázornění 

 

Zdroj: Internetový portál Bussiness, dostupný na: HTTP://WWW.BUSINESSVIZE.CZ/PLANOVANI/KDE-SE-VZALA-A-K-CEMU-JE-PEST-ANALYZA//, ze 

dne 20.5.2012 

  

http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-je-pest-analyza/
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4.4.1 Politické prostředí 

 

V České republice i Evropské unii panuje i přes pravidelné střídání vlád stabilní 

politické prostředí. Podnikání v oblasti spedičních služeb není nijak výrazně ovlivněno vládní 

politikou, netýká se ho ani konkrétní omezovací opatření v oblasti exportu či cen. Výsledky 

našeho sledovaného podniku jsou však výrazně ovlivněny stabilitou vlád a jejich zákonných 

opatření v zemích, kam podnik exportuje, resp. kam jsou vyváženy výrobky jeho 

zákazníků.[17] 

      

Podnik ovlivňuje střídání politických stran ve vládě ČR. Toto střídání moci 

politických stran ovlivňuje i střídání představitelů vedení společnosti ČD Cargo, a.s. Tímto se 

tak mění i strategie společnosti, což ovlivňuje její cenovou politiku. Cenová politika firmy je 

také ovlivněna výší DPH, která je v současné době ve výši 20%. 

4.4.2 Ekonomické faktory 

Celosvětová hospodářská krize ovlivnila i makroekonomické ukazatele ČR. V roce 

2008 meziroční nárůst HDP klesl z +6,1% (v roce 2007) na +2,5% a v roce 2009, kdy recese 

kulminovala, byl vykázán propad o 4,2%. Data za rok 2010 ukazují +2,6% za poslední 

čtvrtletí.[22] Tento negativní trend lze také pozorovat ve výsledcích nejen sledovaného 

podniku, ale většiny podniků v oboru.  

Vzhledem k faktu, že se makroekonomické veličiny pohybují převážně stejným 

směrem, docházelo od roku 2008, kdy krize v České republice plně vypukla, i k nárůstu 

nezaměstnanosti a s tím souvisejícímu poklesu cenové hladiny. Nezaměstnanost tak vzrostla 

z 6% v roce 2008 na 9,7% na počátku roku 2011. Míra inflace, která byla na konci roku 2008 

vykázána ve výši 6,3%, v následujícím roce klesla na 0,6%. Od roku 2010 se cenová hladina 

postupně zvyšuje, v únoru 2011 se zvýšila o 1,7%.[22] 

Vývoj devizového kurzu také ovlivňuje exportní činnost firmy. Exporty se stávají pro 

zahraniční zákazníky dražšími oproti předešlým obdobím (z důvodu posílení české koruny 

vůči euru). Tento jev se promítne v účetnictví podniku v podobě kurzové ztráty. 
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4.4.3 Sociální prostředí 

Globalizace a globální prostředí ovlivňuje oblast železniční přepravy. Více je tento 

faktor zastoupen zejména u výrobních firem. Důležitý fakt zde hraje ekologie a stav životního 

prostředí. Na tuto problematiku začíná “slyšet“ v posledních letech mnohem více lidí a firem. 

Tím tak dochází k ovlivnění typu dopravy, které podniky/zákazníci použijí a zvolí si jej pro 

přepravu svých výrobků. Avšak ještě stále je zcela znatelné využívání silniční dopravy, a to 

ve velké míře (železniční doprava je oproti silniční více zdlouhavá – dochází zde k většímu 

počtu překládek a prostojů). 

 

4.4.4 Technologické faktory 

Firma musí být oproti konkurenci o krok napřed se sledováním a znalostí 

technologických inovací. Důležité je také dbát na neustálé vzdělávání svých zaměstnanců 

v oblasti nových druhů přeprav či nových technik přepravy nákladu. 

ČD Cargo by měla věnovat větší úsilí obnově svého vozového parku, vzhledem 

k možnosti dnešních železničních koridorů. Tímto by tak společnost rozšířila své portfolio 

služeb a snažila by se o zefektivnění svých služeb.  

 

4.5 Vyhodnocení a shrnutí PEST analýzy 

 

Shrneme-li výše uvedenou PEST analýzu, vyplývá z ní, že v rámci politických a 

legislativních faktorů je značným záporem časté střídání moci politických stran ve vládě ČR a 

daňové zákony, podle kterých se řídí činnost podniku – jedná se o DPH, jehož výše 

v současné době činí 20%. V rámci ekonomických faktorů jde o zvýšení cenové hladiny díky 

meziročnímu nárůstu HDP a zhoršení situace v oblasti exportu.  

Pozitivní trend lze sledovat v oblasti sociálního faktoru v podobě pozornosti 

obyvatelstva a firem na ekologii a stav životního prostředí. Ovšem nutno podotknout, že 

firmy – tedy zákazníci – volí stále levnější druh přepravy, v podobě té silniční a stát tak 

ekologickému faktoru nevěnuje pozornost.  
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Pro oblast technologického prostředí je důležitá dopravní infrastruktura, kdy se 

v posledních letech věnovalo do ,,revitalizace“ železničních koridorů a ostatních tratí nemálo 

peněžních prostředků. ČD Cargo tak zaostává ve svém vybavení vozového parku a mělo by 

dbát na jeho obnovení a také na neustálé vzdělávání a školení svých zaměstnanců v oblasti 

nových trendů logistiky. 

 

4.6  Porterova analýza 

 

Tuto analýzu jsem pro svou práci zvolil, aby ukázala na to, co ovlivňuje firmu ČD 

Cargo, a.s. v daném odvětví -  konkurenční rivalitu, hrozbu vstupu nových konkurentů na trh 

a hrozbu vzniku substitutů, což jsou faktory zabývající se obecně konkurencí na trhu, a pak 

(vyjednávací) sílu kupujících a sílu dodavatelů, která bezprostředně ovlivňuje tvorbu cen na 

daném trhu. Porterova analýza, podobně jako PEST ANALÝZA, se zabývá odvětvím podnikání 

jako celkem. 

4.6.1 Konkurenční rivalita 

ČD Cargo, a.s. patří mezi velké stabilní skupiny podniků na spedičním trhu. Mezi 

menší samostatné spediční podniky tak, dle výše uvedeného v kapitole 4.3, patří ty, které se 

teprve snaží prosadit na tomto trhu. Vzhledem k hospodářské krizi spíše těchto menších 

podniků bude ubývat. Zatím jsou největším konkurenčním rivalem v oblasti nákladní dopravy 

- skupina AWT. 

 

4.6.2 Hrozba vstupu nových (potencionálních) konkurentů 

Tento bod Porterovy analýzy patří spíše pro progresivně se rozvíjející obory (např. 

obory s mobilními technologiemi). Riziko vstupu nových konkurentů je dáno bariérami 

daného odvětví, takže oněmi bariérami může být např. zkušenost, oddanost zákazníků či 

know-how. V tomto odvětví je také důležitá vazba na dodavatele a odběratele.  

Současné trendy, které nastaly v oblasti osobní přepravy (například vstup společnosti 

RegioJet), kdy dochází ke vstupu dalších konkurentů na pole železniční osobní dopravy, 

poukazují na to, že i na sféru nákladní železniční dopravy budou vstupovat noví ,,speditéři. 

http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-je-pest-analyza
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Vše záleží také na tom, jak se bude ekonomická situace ve světě dále vyvíjet, zda bude 

ekonomika stagnovat či dojde k jejímu velkému poklesu. 

 

4.6.3 Hrozba vzniku substitutů 

Substitutem železniční dopravy je kamionová doprava. Jak jsem již zmínil, tento druh 

dopravy je levnější a pohodlnější – nedochází zde k časovým prodlevám v podobě několika 

překládek (auto – vlak – auto či sklad – auto – překladiště – vlak – překladiště – auto – sklad), 

tedy jednoduchost dodávky ,,door – to – door“. Nutno ještě zmínit, že ČR patří mezi hlavní 

tranzitní země, co se týká silniční přepravy. 

4.6.4 Vyjednávací síla kupujících - zákazníci 

Vyjednávací silou kupujících je, zejména, míněna vyjednávací síla o ceně ze strany 

kupujícícho. ČD Cargo své služby nabízí spedičním společnostem, tak i koncovým 

zákazníkům. Nastává tak rozdíl ve vyjednávací síle s konkurenčním podnikem a podnikem 

výrobním.  

Pokud Cargo poskytuje své služby jiným spedičním firmám, jedná se o firmy, které 

většinou neumí nabídnout své služby komplexně a efektivně (obchodní partner například 

nedisponuje takovým vozovým parkem) nebo se jedná o historicky vzniklý vztah s podnikem 

či o možnou  další spolupráci. Firma by se chtěla, zjevně, orientovat spíše na získávání 

nových koncových zákazníků, aby nebyla závislá na poptávce konkurence. Jde zde také o 

získání dlouhodobého kontraktu. 

Mezi nejvýznamnější zákazníky ČD Cargo patří především velké energetické, těžební a 

strojírenské společnosti. 

 ČEZ, a. s. 

 MORAVIA STEEL, a. s. 

 NH - TRANS,a. s. 

 OKD, a. s. 

 SPEDI – TRANS Praha, s.r.o. 

 ARGO BOHEMIA, s. r. o. 

 ARGO TRANS, s. r. o. 

 Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost 
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 International Power Opatovice a. s. 

 KRONOSPAN ČR, spol. s. r. o. 

 Lovochemie, a. s. 

 Mostecká uhlená společnost, a. s. právní nástupce 

 NHN spol. s r. o. 

 NORDISK TRANSPORT RAIL AB 

 RAILSPED, s. r. o. 

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

 SPEDITRANS spol. s. r. o. 

 Stora Enso Timber s. r. o. 

 ŠKODA AUTO a. s. 

 TCHAS, spol. s r. o. 

 Vápenka Čertovy schody ,akciová společnost 

 WOOD&PAPER a. s. 

 GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA a. s. 

 Express-Interfracht  Internationale Spedition GmbH 

4.6.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelem bývá často i jiná spediční firma. Může jít o firmu, která má 

s dodavatelem lepší vztah než ČD Cargo a získá tak lepší podmínky. Cenové podmínky 

mohou vznikat také na základě osobních vztahů a zkušeností z minulých let.  

V poslední době se stále častěji setkáváme s pronájmem privátních vagónů, takže 

podniky tak už nebývají závislé na spediční společnosti a její obsluze. Většinou si tak kladou 

podmínky podniky a spediční firma ČD Cargo je tak příjemcem koncových podmínek 

(cenových). 

Nejvýznamnějším dodavatelem pro ČD Cargo je Správa železniční dopravní cesty 

(SŽDC). Ohrožujícím faktorem pro Cargo může být zdražení služeb ze strany SŽDC. S touto 

situací může souviset i neustálé zdražování pohonných hmot. 

4.6.6 Vyhodnocení Porterovy analýzy pěti sil 

Z této provedené analýzy bych vyhodnotil jako významnou – oblast substitutů, kdy 

silniční kamionová doprava je velice konkurenční pro dopravu železniční. ČD Cargo lze 

zařadit do kategorie velkých spedičních firem a stabilní skupiny působící v rámci Evropy. 
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Menší spediční společnosti se, buďto, teprve rozvíjejí, anebo jich v rámci nynější recese 

ubývá. V tomto případě je důležité, aby se firma zaměřila na svou pozici na trhu a udržela si 

tak své jméno. Konkurenční firmy často svou cenu podbídne, a to proto, aby získal zákazníka, 

za cenu toho, že přepravu realizuje za nulovou marži. Konkurenční výhodou je kombinovaná 

přeprava. Velkým plusem pro Cargo jsou její stálí zákazníci (výčet viz.subkapitola 4.7.5), 

které tvoří velké firmy.  

Graf 4.3.: Vývoj železniční a silniční přepravy za posledních 20 let (v %) 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR (1990 – 2010) 
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5 Návrhy a doporučení na zvýšení podílu nákladní 

železniční dopravy ČD Cargo, a.s. 

 

Přestože je všeobecně uznáván nepříznivý vliv silniční nákladní dopravy na okolní 

prostředí, znamenal by jakýkoli násilný zásah vedoucí k omezování tohoto druhu dopravy 

porušení podmínek volné hospodářské soutěže. Proto musí sama nákladní železniční doprava 

využít své konkurenční výhody v této oblasti a pomocí nové dlouhodobé strategie a 

změněnému marketingovému přístupu začít získávat zpět své pozice na dopravním trhu. 

Dramatické snížení procentuálního zatížení na výše uvedeném grafu 4.3 mluví za vše. 

Železniční dopravní systém bude fungovat optimálně pouze za předpokladu, že budou využity 

ekonomické a provozní přednosti jednotlivých druhů dopravy. Zatímco železnice je 

dlouhodobě efektivní při přepravě na střední a delší vzdálenosti, její budoucnost není v místní 

přepravě – taková přeprava je pro ni silně neekonomická a neefektivní a měla by být zcela 

logicky nahrazena silniční dopravou. 

V této kapitole bych rád doporučil společnosti ČD Cargo, dle provedených analýz 

v praktické části své práce a z teoretických znalostí, vhodné návrhy vedoucí ke zvýšení 

konkurenceschopnosti na spedičním trhu, s ohledem na dnešní hospodářskou krizi.  

ČD Cargo, a.s. by měla provést svou revitalizaci, i když už společnost 

v posledních pěti letech provedla určité kroky k zefektivnění svých procesů, doporučuji 

provést zásadní zjednodušení firemní struktury, což by také vedlo ke zvýšení produktivity. 

Dále by se firma měla zaměřit na další omezování nákladů, zejména mzdových. Interní 

náklady tvoří v průměru 80 procent, přičemž největší položkou jsou náklady mzdové. Nutno 

si ale uvědomit, že propouštění naruší chod podniku a je drahé. Zaměstnavatel je povinen 

vyplatit odstupné. Úspora se projeví až zhruba za půl roku, a to je dlouhá doba – záleží tak na 

samotné strategii firmy v rámci jejího plánování. Možným krokem by byla změna konta 

pracovní doby, kdy může být uplatněno jen v rámci takzvaného vyrovnávacího období. To 

může činit 26 týdnů, v případě úpravy v kolektivní smlouvě maximálně 52 týdnů. Musí být 

předem vypracován rozvrh na celé období konta pracovní doby. 

Společnost by se měla více zaměřit na svou nabídku, a to v oblasti kombinované 

přepravy, tedy jejímu rozvoji. Kombinovaná doprava představuje dle vyjádření zástupců ČD 

Cargo budoucnost nákladní dopravy, neboť umožňuje kombinovat přepravu zboží po silnici a 
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po železnici bez překládání zboží. Technologie kombinované přepravy umožňuje dovézt 

náklad po silnici až k železničnímu terminálu, kde je celý kontejner či návěs přeložen na 

železniční vůz pomocí speciálního kleštinového nakladače. Výstavbu nových terminálů pro 

tento druh přepravy lze spojit s výstavbou nových terminálů pro kontejnerovou přepravu, a to 

zejména v místech, vyznačujících se zvýšeným silničním provozem. Zhodnotím-li tuto 

možnost ekonomicky, jedná se o velmi finančně náročnou akci. 

Nahlédneme-li do sítě kontejnerové dopravy - kontejnerových terminálů, musíme 

konstatovat, že je stále velice řídká a proto má tento druh dopravy po železnici na celkovém 

objemu minimální podíl a je využíván pouze tam, kde je železniční síť v kontaktu se sítí říční 

nákladní dopravy, která tento způsob dopravy využívá zcela běžně. Z hlediska dalšího rozvoje 

tohoto druhu dopravy by bylo vhodné vytipovat konkrétní průmyslové lokality a strategické 

křižovatky, a na těchto vybudovat kontejnerové terminály, zahrnující nejen překládku těchto 

kontejnerů, ale i rampy pro nakládku a vykládku těchto kontejnerů kusovým zbožím. 

Důležitým bodem mých doporučení je i oblast obnovy vozového parku. Stáří a 

skladba vozového parku byly donedávna velkou nevýhodou. Až po vzniku dceřiné 

společnosti v prosinci 2007 byly tržby z nákladní dopravy používány ke krytí ztrátové osobní 

dopravy, nikoli na obnovu dlouhodobě zanedbávaného nákladního vozového parku. ČD 

Cargo postupně obnovuje stav nákladních vozů a lokomotiv prostřednictvím nákupů, oprav a 

modernizace. Obnova vozového parku přinese více pracovních míst a snížení nákladů. Jak 

vyplynulu z provedené PEST analýzy: pro oblast technologického prostředí je důležitá 

dopravní infrastruktura, kdy se v posledních letech věnovalo do ,,revitalizace“ železničních 

koridorů a ostatních tratí nemálo peněžních prostředků. ČD Cargo tak zaostává ve svém 

vybavení vozového parku a mělo by dbát na jeho obnovení a také na neustálé vzdělávání a 

školení svých zaměstnanců v oblasti nových trendů logistiky. 

Hrozbou je zvyšující se tržní podíl konkurence, což vyplývá i z provedené analýzy 

konkurence. Jak je patrné z výše uvedených materiálů, skupina AWT patří v Evropě mezi 

největší soukromé nákladní železniční dopravce, na českém trhu má čtvrtinový podíl a 

disponuje obsáhlým vozovým parkem. Lze proto jednoznačně říci, že skupina AWT je 

nejvýznamnějším konkurentem ČD Cargo, a.s.  

Skupina AWT přitom využívá vlastního otevřeného kontejnerového terminálu v Ostravě-

Paskově a sítě překladišť pro menší zásilky. Nabízí pokročilý systém kombinované dopravy 
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ACTS, ve kterém je největší ve střední Evropě. Závislost této firmy je také hlavně na důlním 

průmyslu. ČD Cargo by se tak opravdu do budoucna mělo zaměřit na služby kombinované 

dopravy.  
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Závěr 

Hospodářská krize zpomalila růst ekonomiky a byla příčinou nejen poklesu 

přepravního trhu ale také poklesu přepravní poptávky domácích a zahraničních zákazníků, a 

to jak na straně přeprav surovin ke zpracování, tak i na straně odbytu produktů z výrobních 

závodů.  

Cílem této práce bylo analyzovat postavení společnosti ČD Cargo právě v době této 

krize a nalézt adekvátní protikrizová opatření vedoucí ke stabilizaci a opětovnému růstu 

společnosti po období hospodářské a finanční krizi. 

V teoretické části své diplomové práce jsem pohovořil o historii železniční dopravy 

v Evropě, hospodářské recesi v železniční dopravě, která je nyní ovlivněna hospodářskou 

krizí ve střední a západní Evropě. Popsal jsem základní definici hospodářské recese a krize 

z ekonomického hlediska, dále krizová řešení podniku – řízení v době krize a nakonec jsem 

teoreticky popsal metody analýz, které jsem prakticky využil v další části práce. 

Praktická část práce je věnována rozboru vnějšího prostředí firmy, zejména je značná 

část věnována rozboru konkurence. Popsal jsem také stávající stav na trhu dopravy a 

postavení analyzované společnosti ČD Cargo, a.s. na tomto trhu, včetně podílů 

přepravovaných komodit, druhu přepravovaných segmentů a dalších ekonomických 

ukazatelů. Pro analýzu jsem využil metody SWOT analýzy, Porterovy analýzy a pro 

vyhodnocení makroekonomické situace PEST analýzu. Jednotlivé kapitoly praktické části 

jsou doplněny o grafické znázornění.  

Z praktické části vyplynulo mnoho zjištění, nejpodstatnějšími jsou ta fakta, že společnost 

ČD Cargo, a.s. zatím ,,odolává“ své konkurenci, jejími nejvýznamnějšími zákazníky jsou 

velké a ,,stabilní“ firmy. Je zde však na místě zdůraznit slovo ,,zatím“. V současné době se 

v železničním dopravním prostředí pohybuje přibližně 60 železničních dopravců, přičemž 

jednoznačně největším hráčem v oblasti konkurenčního prostředí v České republice je skupina 

AWT.  

Na českém trhu má AWT čtvrtinový podíl a disponuje obsáhlým vozovým parkem. 

Důležitou konkurenční výhodou skupiny AWT je schopnost efektivně kombinovat jednotlivá 

odvětví dopravy podle potřeb zákazníků. Nabízí pokročilý systém kombinované dopravy 

ACTS, ve kterém je největší ve střední Evropě. Závislost této firmy je také hlavně na důlním 
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průmyslu. ČD Cargo by se tak opravdu do budoucna mělo zaměřit na služby kombinované 

dopravy. 

V rámci politických a legislativních faktorů je značným záporem časté střídání moci 

politických stran ve vládě ČR a daňové zákony, podle kterých se řídí činnost podniku – jedná 

se o DPH, jehož výše v současné době činí 20%. V rámci ekonomických faktorů jde o zvýšení 

cenové hladiny díky meziročnímu nárůstu HDP a zhoršení situace v oblasti exportu.  

V poslední kapitole své práce doporučuji, dle provedených analýz v praktické části své 

práce a z teoretických znalostí, vhodné návrhy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti na 

spedičním trhu.  

Mezi má doporučení, která se týkají, převážně, krizového řízení, navrhuji provést další 

revitalizaci, i když už společnost v posledních pěti letech provedla určité kroky k zefektivnění 

svých procesů, doporučuji provést zásadní zjednodušení firemní struktury, což by také vedlo 

ke zvýšení produktivity. Dále by se firma měla zaměřit na další omezování nákladů, zejména 

mzdových. Společnost by se měla více zaměřit na svou nabídku, a to v oblasti kombinované 

přepravy.  

Na závěr je nutné říci, že ČD Cargo se již vydala cestou změn a začala se připravovat 

na probíhající recesi. Tento předčasný krok se jí vyplatil. Již za první období roku 2010 se 

navrátila ziskovost podniku a v roce 2011 tímto tempem nadále pokračuje. Inovace a 

modernizace spojené s investicemi snížily počty pracovníků a mzdové náklady, zrychlily 

dobu pro přepravu, zvýšily efektivnost a optimalizovaly veškeré procesy.  

Přeji tedy společnosti ČD Cargo, a.s. mnoho úspěchů v tomto nelehkém ekonomickém 

období a zdárné udržení své profitability v maximální možné míře i v následujících letech její 

existence. 
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ACTS Abroll Container Transport Systém 

AWT Advanced World Transport 

BMP Business Management Process   

ČD České dráhy 

ČEZ České energetické závody 

EBIT Earnings Before Interest, Taxes 

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

EBT Earnings Before Taxes 

MÁV Magyar Királyi Államvasutak (Maďarské královské státní dráhy) 

OKD Ostravsko-Karvinské doly 

SNCF 
Société Nationale des Chemins de fer français (Francouzská národní 

železniční doprava) 

SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

ZSSK Železniční společnost Slovensko 
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Seznam dopravců oprávněných provozovat drážní dopravu na tratích provozovaných SŽDC, s.o. 

Sídlo Ev.č.ČR   Obchodní název  Ulice Město IČ¨/EuroDIČ 

ČR 992 677 Abellio CZ a.s. Pod Hájem 97, PSČ  Králův Dvůr  28170911 

ČR 991 026 Advanced World Transport a.s. Hornopolní 3314/38 Ostrava - Moravská Ostrava 47675977 

ČR 991 919 ARRIVA vlaky s.r.o. Radlická 1c/3185 Praha 5, Smíchov  28955196 

ČR 992 230 AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 2/3146 Praha 10 48029483 

ČR 991 653 BF Logistics s.r.o. Beranových 65 Praha 9 27406911 

ČR 992 602 BRYNTIN RAIL CZ, s.r.o. Koněvova 2660/141 Praha 3, Žižkov 24703672 

ČR 991 661 CZ Logistics, s.r.o. Semanínská 580 Česká Třebová 62957937 

ČR 990 010 České dráhy, a.s.  Nábřeží L. Svobody 1222 Praha 1 70994226 

ČR 991 687 ČD Cargo, a.s. Jankovcova 1569/2c Praha 7 28196678 

ČR 991 455 D B V - I T L, s.r.o.  Polepská 867 Kolín IV. 25786768 

ČR 992 529 EDIKT a.s.  Rudolfovská 461/95 České Budějovice 25172328 

ČR 992 461 EUROVIA CS, a.s.  Národní 10 Praha 1 45274924 

SR 991 877 Express Rail, a. s. Rusovská cesta 1 Bratislava 44110308 

ČR 992 222 Elektrizace železnic Praha a.s.  nám. Hrdinů 1693/4a Praha 4 47115921 

SR 992 560 Elektrizácia železníc Kysak a.s. Rosinská cesta 1/8223 Žilina 31693733 

ČR 991 984 EŽC a.s. náměstí Hrdinů 1693/4a Praha 4, Nusle 24721166 

ČR 992 065 GJW Praha spol. s r.o.  Mezitraťová 137 Praha 9 - Hloubětín 41192869 

ČR 991 950 GW Train Regio a.s. U Stanice 827/9 Ústí nad Labem, Střekov 28664116 

ČR 992 438 Chládek & Tintěra, a.s.  Nerudova 16 Litoměřice 62743881 

ČR 992 586 Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941 Havlíčkův Brod 60932171 

ČR 992 404 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  K Vápence 2677 Pardubice 25253361 

ČR 992 420 IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  Albertova 229/21 Olomouc 25869523 

ČR 991 828 IDS CARGO a.s.  Nová Ulice, Albertova 229/21 Olomouc 27820017 

ČR 992 396 JARO Česká Skalice, s.r.o.  Havlíčkova 610 Česká Skalice 25934473 

ČR 991 075 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Nádražní 203/II Jindřichův Hradec 62509870 

ČR 992 487 KK - provoz a opravy lok. s.r.o.  č.p. 108 Býškovice 25834282 

ČR 991 638 KŽC Doprava, s.r.o. Meinlinova 336 Praha 9, Koloděje 27423069 

ČR 991 976 LEO Express a.s. Kutvirtova 339/5 Praha 5 Radlice 29016002 

ČR 991 257 Lokálka Group, občanské sdružení Plzeňská 334, P.O. Box 30 Rokycany 47695609 

ČR 991 233 LOKO TRANS s.r.o.  Voříškova 2 Brno 60731796 

ČR 992 636 LokoTrain s.r.o. náměstí W. Churchilla 1800/2 Praha 3 28903811 

ČR 991 844 LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Dolní 404 Šilheřovice 27208028 

ČR 991 935 MBM rail s. r. o. Žižkova 595 Jaroměř 25277171 

ČR 991 836 METRANS, a.s. Podleská 926 Praha 10 40763811 

ČR 991 562 METRANS Rail s.r.o.  Podleská 926 Praha 10 26361485 

ČR 992 545 NOR a.s.  Lipová 509 Trutnov, Horní Předměstí 13585312 



 

 

 

ČR 992 289 N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215 Litoměřice 44564287 

ČR 992 040 OHL ŽS, a.s.  Burešova 938/17 Brno, Veveří 46342796 

ČR 991 679 OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. Jungmannova 153/12 Olomouc, Hodolany 27778479 

ČR 991 596 Ostravská dopravní společnost, a.s. U Tiskárny 616/9 Ostrava, Přívoz 60793171 

PR 991 893 PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA Grójecka 17 Warszawa          2777586360 

SR 991 901 Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť Růžová dolina 10 Bratislava 35858664 

ČR 991 125 Puš s.r.o. Bezručova 1665 Dvůr Králové 48154547 

RR 991 992 Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft Erdberger Lände 40-48 Wien ATU58044244 

ČR 992 644 Rail system s.r.o. Lukavice 21 Lukavice 29381614 

ČR 991 927 RegioJet a.s. náměstí Svobody 86/17 Brno 28333187 

ČR 992 610 RETROLOK s.r.o.,   28. pluku 128/12 Praha 10, Vršovice 24830275 

ČR 991 620 RM LINES, a.s. Jednoty 1931 Sokolov 27274489 

RR 992 594 RTS Rail Transport Service GmbH Puchstrasse 184b Graz ATU61147501 

ČR 992 479 RUTR, spol. s r.o.  Chodovská 7 Praha 4 49244515 

ČR 992 263 SANRE, spol. s r.o.  Lidická č.p.219 Bohumín - Nový Bohumín 62360922 

ČR 992 511 SART-stavby a rekonstrukce a.s.  Uničovská č.p. 2944/1 B Šumperk 25898671 

ČR 991 646 SD - Kolejová doprava, a.s.  Tušimice 7 Kadaň 25438107 

ČR 992 313 SEŽEV-REKO, a.s.  Jarní 898/50 Brno - Maloměřice 46904859 

ČR 992 123 SGJW Hradec Králové spol. s r.o.  Na Důchodě čp.1674 Hradec Králové 49285092 

ČR 992 354 Skanska a.s. Líbalova 1/2348 Praha 4, Chodov 26271303 

ČR 991 810 Slezské zemské dráhy, o.p.s. Bohušov č.p. 15 Bohušov 26819856 

ČR 992 321 SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.  Michálkovická ul.č.86/1942 Ostrava - Slezská Ostrava 47676965 

SR 991 851 Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s. Na Štěpnici 1379/1 Zvolen 35856742 

ČR 991 034 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.  Staré náměstí 69 Sokolov 26348349 

ČR 999 011 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1 70994234 

ČR 992 412 Stavební firma CARDA-MÜLLER s.r.o.  Chválkovice, Chválkovická 332/17 Olomouc 25882082 

ČR 992 016 STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s.  Libušina 103 Olomouc 63078953 

ČR 992 578 TCHAS ŽD s.r.o. Francouzská 6167 Ostrava, Poruba 27856704 

ČR 992 057 TOMI-REMONT a.s.  Přemyslovka č.p.2514/4 Prostějov 25508571 

ČR 992 669 TONCUR s.r.o.  Zelený pruh 95/97 Praha 4  24800261 

ČR 992 214 TORAMOS, s.r.o. Tovární 1001/129 Český Těšín 61944327 

ČR 992 651 TRAIL Servis a.s. Blahoslavova 937/62 Ústí nad Labem 25021851 

ČR 992 453 Trakce, a.s.  Hlávkova č.428/3 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz 25836510 

ČR 992 388 TRAMO RAIL, a.s.  Železniční 547/4 Olomouc 25369610 

ČR 992 503 Traťová strojní společnost, a.s. Na Valše 676/18 Ostrava, Přívoz 27467295 

SR 992 628 TSS GRADE, a.s. Bratislavská 4 Trnava 35802723 

ČR 992 362 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  Litvínov - Růžodol č.p. 4 Litvínov 64049701 

ČR 991 430 Veolia Transport Morava a.s.  Vítkovická 3133/5 Ostrava - Moravská Ostrava 25827405 

ČR 992 446 Viamont DSP a.s. Železničářská čp.1385 Ústí nad Labem 25429949 



 

 

 

ČR 991 604 VÍTKOVICE Doprava, a.s. Ulice 1. máje 3302/102 A Ostrava, Moravská Ostrava 25909339 

SRN 991 943 Vogtlandbahn-GmbH Ohmstrasse 2 Neumark DE812359121 

 


