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ANOTACE 
Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu benchmarkingového testu. V tomto testu budou 

porovnány hospodářské a dopravní ukazatele železničních a silničních dopravních společností 

mezi lety 2007 a 2006. Práce pak popisuje činnosti a postupy dopravních společností, které 

kladně nebo záporně ovlivnily výsledky těchto ukazatelů. 
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Benchmarking of the traffic companies and identification best practices 

 

ANNOTATION 
The thesis focuses on the benchmark test creation. In this test the economic and traffic 

indexes of the railway and road traffic companies between the year 2007 and 2006 will be 

compared. Then the thesis describes activities and practices of the traffic companies, which 

has positively or negatively influenced results of these indexes. 
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Benchmarking dopravních společností a identifikace best practices 

ÚVOD 

 Ve své diplomové práci, jak již vyplývá z jejího názvu „Benchmarking dopravních 

společností a identifikace best practices“ se budu zabývat manažerskou metodou zvanou 

benchmarking, známou též pod pojmem komparativní analýza, jejímž cílem je porovnat 

podnikové aktivity a výsledky podnikových činností s ostatními podniky v oboru, tedy 

s konkurencí a nejlepšími podniky v oboru – excelentními organizacemi. Při dodržení všech 

kroků, správné implementaci, kontrole dosažených výsledků a pravidelného opakování je tato 

metoda schopna zajistit prosperitu podniku. 

V České republice zatím benchmarking nezískal potřebnou popularitu proto, aby se 

dostal na úroveň běžné manažerské metody. Důvodem jsou chybějící informace o využití této 

metody a pochyby o vhodnosti našeho podnikatelského prostředí k její aplikaci. Dále nejsou 

známy konkrétní podniky, které využily benchmarking k nastolení svého úspěchu a snad 

největší překážkou rozvoje benchmarkingu v ČR je nedůvěřivost firem k vytváření 

partnerských vztahů s jinými organizacemi za účelem vzájemné výměny potřebných 

informací. Je tedy třeba podpořit projekty, možnosti hledání cest k nim a vzájemnou výměnu 

zkušeností a podporovat aktivity, které přiblíží benchmarking podnikatelské a manažerské 

veřejnosti jako efektivní a účinný nástroj zlepšování se a dosažení konkurenceschopnosti. 

Jako každá metoda i benchmarking prochází vývojem a inovacemi, jeho strategie  

a taktiky se přizpůsobují dynamickému a konkurenčnímu prostředí, v němž je třeba stále 

hledat, zlepšovat a posilovat činnosti a strategie podniků. Benchmarking je především otázkou 

zdokonalování a všechny informace získané jeho prostřednictvím lze využít k dosahování 

lepších služeb pro uspokojení potřeb zákazníků. 

Tato práce je zaměřena na benchmarking dopravních společností, působících na trhu 

železničních a silničních dopravců a na identifikaci tzv. best practices, tedy nejlepších praktik, 

postupů, činností a know – how, jejichž prostřednictvím byly tyto best practices dosaženy. 

Lze tedy konstatovat, že každá dopravní firma dosáhla v některých svých činnostech lepších 

výsledků než firma s ní porovnávaná, aniž by se nutně jednalo o firmu jí konkurující. 

Cílem diplomové práce je porovnání temp růstu nebo poklesu meziročních indexů 

základních hospodářských ukazatelů a ukazatelů charakterizujících dopravní proces 

v dopravním podniku mezi lety 2007 a 2006 prostřednictvím benchmarkingového testu  

a identifikace best practices jednotlivých firem, kterými byly dosaženy nejlepší výsledky mezi 

porovnávanými podniky. 
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1 TEORETICKÉ POJETÍ BENCHMARKINGU 

1.1 Definice pojmu benchmarking 
Jako každý pojem, tak i pojem benchmarking je uváděn v několika definicích, které 

mají společnou jednu základní myšlenku, která vychází ze samé podstaty a smyslu 

benchmarkingu, a to porovnávat výsledky činností organizace s nejlepšími konkurenty  

v oboru a neustále se od nich učit. 

 Níže je uvedeno několik definic, které tuto základní myšlenku jen potvrzují: 

„...hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím  

výsledkům.“ [12]                   

         Robert C. Camp 

„V prvé řadě je benchmarking legální, systematický, veřejný a etický proces, který 

dává podněty k efektivní konkurenceschopnosti. Jeho hybnou silou je duch učení se pomocí 

sdílení‘.“ [12] 

„Benchmarking je kontinuální proces učení.“ [12] 

„Benchmarking – proces identifikace nejlepších postupů a učení se z nich v jiných 

organizacích – je účinným nástrojem ve vyhledávání neustálého zlepšování a výrazně lepších 

výsledků.“ [13] 

„Benchmarking je srovnávání výkonnosti s nejlepší praxí.“ [15] 

„…využití strukturovaného porovnávání s cílem definovat a zlepšovat dobré praktické 

postupy na principu učení se od druhých.“ [10] 

„Spočívá ve srovnávání s ostatními konkurenčními firmami, zjištění vlastních silných 

a slabých stránek a jeho výsledky upozorní na oblasti, ve kterých firma zaostává za 

konkurencí.“ [42] 

„Benchmarking je systematický a průběžný proces měření, proces neustále 

porovnávající procesy organizace s podnikatelskými leadery kdekoli na světě, s cílem získat 

informace, které pomohou organizaci přijmout opatření pro zlepšení její výkonnosti.“ [43] 

Také lze vycházet ze zásady čínského generála Sun-c (asi 500 př. n. l.): „Jestliže znáš 

svého nepřítele a znáš-li i sám sebe, nemusíš se bát o výsledek stovky bitev.“ [9] Anebo je 

možné použít zdánlivě otřepanou frázi, nicméně stále platnou: „Buď nejlepším  

z nejlepších.“ [9] 

Přestože je pojem benchmarking skloňován v několika definicích, které se shodují na 

základních principech a smyslu benchmarkingu, může docházet k nežádoucímu vyložení 

některých faktů a tím k nepochopení benchmarkingu jako celku. Proto je důležité zdůraznit 
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několik mylných myšlenek, jejichž interpretace by benchmarking posunula do zcela jiného 

úhlu pohledu: [15] 

• Manažerská hra kdo z koho co dostane. 

• Nová zajímavá práce pro konzultanty.  

• Jednorázová akce, která umožňuje dělat zázraky přes noc.  

• Instance pro klonování „nejlepší praxe“ z jedné firmy na druhou. 

• Turistický zájezd organizovaný pro vedení společnosti.  

• Průmyslová špionáž.  

1.2 Historie benchmarkingu 
Benchmarking měl před svým vznikem dva předchůdce. Prvním z nich byla 

konkurenční analýza, ale nástrojem podobnějším a stále používaným je metoda QFD (Quality 

Function Deployment). Jedná se o japonskou metodu vytvořenou v 70. letech 20. století  

v loděnicích v Kobé firmou Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Jde o tzv. „Dům kvality,“ který 

vystihuje potřeby zákazníků a stanovuje je v technických pojmech. Ve své podstatě se již 

jedná o jistou formu benchmarkingu, která využívá k hodnocení konkurence nejen svých 

prostředků, ale i zákazníka, který určí preference a výkonnost produktů či služeb konkurence 

v porovnání s ostatními organizacemi. 

Metoda QFD nemusí být nutně navržena k rozpoznání způsobu, kterým konkurence 

dosahuje svých úspěchů, ale může založit svoji funkci na získávání benchmarkingových 

informací. 

Se samotným pojmem „benchmarking“ se můžeme setkat na konci 80. let 20. století, 

konkrétně v roce 1979, kdy ho jako nástroj pro zlepšení metod a technik managementu poprvé 

použila americká firma The Xerox Corporation. Netrvalo dlouho a benchmarking se stal 

klíčem k úspěchu dalších amerických firem. Ani evropský kontinent nezůstal pozadu a dnes 

nejlepší firmy získávají Evropské ceny za kvalitu (The European Quality Award), které 

zaštituje organizace European Foundation for Quality Management (EFQM), viz kapitola 

1.9.1. V roce 1991 vznikl opět pod záštitou organizace EFQM Excellence Model (viz kapitola 

1.9.1). 

Americká firma Bain & Company provádí několik let průzkumy v oblasti využití  

25 nejpopulárnějších manažerských nástrojů. Od roku 1993 zaznamenává stabilní spokojenost 

s benchmarkingem, a to na úrovni hodnocení 4, přičemž nejvyšší spokojenost je hodnocena 

číslem 5. V celosvětovém měřítku vykazuje využívání benchmarkingu v organizacích rostoucí 
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trend. Následující obrázek vyznačuje míru jeho využití (šedá linka) a celkovou spokojenost 

jeho uživatelů (červená linka). 
 

Obr. 1: Trend využívání benchmarkingu a spokojenost jeho uživatelů 
 

 

Zdroj: [16] 

1.3 Charakteristika benchmarkingu 
Z výše uvedených definic je patrné, že benchmarking je prostředkem a nástrojem pro 

to, být nejlepší, nikoliv však za každou cenu, ale je založen na principu „výhra – výhra.“ Není 

platné tvrzení, že je nutné vědět, co dělá konkurence a pro dosažení úspěchu od ní její činnosti 

okopírovat. 

Pojem benchmarking vychází se slova „benchmark“, což znamená naměřenou hodnotu 

výkonnosti „nejlepšího ve své třídě.“ Právě úroveň výkonnosti je standardem excellence 

(znamenitosti, dokonalosti, výtečnosti) pro určitou podnikatelskou aktivitu nebo proces. 

Benchmarking se jedním z nejefektivnějších nástrojů pro zvyšování výkonnosti 

organizace a dává klíčový impulz pro vytvoření silného argumentu potřeby změny  

a neustálého učení se podle ostatních organizací, které jsou výkonné a úspěšné. Organizace 

porovnává své činnosti a procesy s těmi „best in class“ – nejlepšími v oboru. Jedná se o stále 

se opakující procesy měření postupů, produktů a systémů jak uvnitř organizace, tak 

i mezi ostatními organizacemi včetně konkurence, které jsou ve svém oboru úspěšnější než 

sledovaná organizace. 
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Benchmarking je proces neustálého učení se a tento proces by se měl cyklicky 

opakovat. Zahájit takový cyklus vyžaduje nejen úsilí a podporu manažerů organizace, ale  

i zapojení zaměstnanců a vlastníků procesu. Toho je možno dosáhnout následujícími  

přístupy: [12] 

1. Porozumět chování při benchmarkingu a etickému Kodexu benchmarkingu 

(viz kapitola 1.8).  

2. Pečlivě plánovat implementaci (zavedení) benchmarkingu do podnikových 

činností.  

3. Cíleně rozvíjet dovednosti, požadované k provádění benchmarkingu.  

4. Vytrénovat manažery i zaměstnance v dovednostech, které potřebují pro účast 

na benchmarkingových studiích, pro interpretaci jejich významu a uplatnění 

výsledků takových studií v organizační praxi.  

5. Sdělovat jasná očekávání od poskytovaných benchmarkingových služeb  

a ustanovit odpovědnosti organizace za účast.  

Pro zlepšení podnikání prostřednictvím benchmarkingu by měl být benchmarking do 

organizace uveden „shora,“ tedy od vrcholových manažerů, kteří se však nemusí účastnit 

všech benchmarkingových procesů, ale měli by v nich zastávat vůdčí roli. 

Aby se mohl benchmarking stát nedílnou součástí strategických plánů organizace, je 

potřeba vytvořit pro udržení benchmarkingových aktivit celou infrastrukturu  

a benchmarkingové procesy pevně a trvale spojit s činnostmi celé organizace, nebo-li je 

institucionalizovat. 

Pro každou organizaci, která ve svých plánech nevychází pouze z vnitřních zdrojů  

a systematického plánování je výhodné a efektivní používat benchmarking. Jako příklad je 

možno uvést vyhodnocení nákladů na vzdělávání jednoho zaměstnance za rok v jednotlivých 

provozech. 

Následující graf získaný z vnitřních údajů organizace vykazuje velké rozdíly 

v nákladech vynaložených jednotlivými provozy a patrný je výraznější pokles nákladů 

Provozu 1 v roce 2002. Informace z grafu nejsou průkazné, neboť z nich nelze dostatečně 

vysledovat trendy a mimo jiné není objasněna existence Provozu 3, kde je výše nákladů oproti 

ostatním dvěma provozům téměř zanedbatelná. 
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Obr. 2: Celkové náklady na vzdělání jednoho zaměstnance (Kč) 
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Zdroj: [15] 

Výrazně srozumitelnější a hodnotnější informace získáme z dalšího grafu, odkud 

můžeme porovnat plánované a skutečně vynaložené náklady vně i uvnitř organizace  

na vzdělávání jednoho zaměstnance. Dále jsou v grafu údaje o průměru oboru, průměru  

za Českou republiku (ČR) a Evropskou unii (EU). Hodnoty v grafu jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

Obr. 3: Plánované a skutečně vynaložené náklady na vzdělání jednoho zaměstnance (tis. Kč) 
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Z grafu je patrné, že až po roce 2002 organizace lépe plánovala své výdaje na výcvik 

zaměstnanců a od roku 2004 po vstupu do EU začala aplikovat benchmarking. 

Nadprůměrných hodnot nákladů organizace vynakládá v Provozu 1, avšak žádná hodnota 

nákladů nedosahuje průměru EU. Naměřené údaje také umožní Provozu 2 lépe naplánovat 

výdaje na rok 2006. Pro plánování výdajů na další roky je třeba zjistit, kolik organizací  

v ČR nebo v EU představuje horních 10 % nebo 25 % nejlepších v oboru a získat informace  

o jejich výsledcích. 

1.3.1 Způsoby přístupů k benchmarkingovým aktivitám 

K benchmarkingovým aktivitám můžeme přistupovat dvěma různými způsoby. 

Prvním z nich je problémově založený přístup, který se ve světě využíval ještě v nedávné 

době. Tento přístup je založen na detekci problémů, k nimž se organizace snaží nalézat 

efektivní řešení právě použitím benchmarkingu. Hybnou silou problémově orientovaného 

přístupu je např. snaha snížit náklady, zpětná vazba zákazníku, apod. 

Druhý a zároveň lepší způsob je orientace na vyšší návratnost. Tento přístup využívají 

strategicky orientované organizace, které mají jasně definované cíle a poslání a pro dosažení 

vytyčených cílů potřebují vhodný nástroj, který jim zajistí neustálé zlepšování. Jako 

nejefektivnější způsob pro dosažení strategických cílů a zlepšování procesů se v tomto 

případě jeví soustředění se na hlavní procesy. 

1.3.2 Procesní model benchmarkingu 

Procesní model udává, jaké kroky bude třeba podniknout v rámci benchmarkingového 

projektu. Existuje několik přístupů k benchmarkingovým aktivitám (viz kapitola 1.3.1), což 

má za následek nestejný počet kroků a tudíž je ztížena komunikace organizací mezi sebou. 

Aby se komunikace zlepšila a nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, vyvinuly čtyři 

celosvětově známé organizace (Boeing, Digital Equipment, Motorola a Xerox), které se 

intenzivně zabývají benchmarkingem, model se čtyřmi kvadranty nebo-li šablonu procesu 

benchmarkingu. Tento model objasňuje samou podstatu benchmarkingu, tedy to, o čem 

vlastně benchmarking je. 

Model se čtyřmi kvadranty ukazuje obecné souvislosti nutné pro tvorbu procesního 

modelu, který udává nejen specifickou posloupnost kroků, ale i potřebné činnosti pro zdárné 

provedení benchmarkingu. Všechny čtyři kvadranty jsou spojeny procesem analýzy a sběru 

dat. 
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Obr. 4: Šablona procesu benchmarkingu – model se čtyřmi kvadranty 
 

 
Zdroj: [12] 

 

1.4 Druhy benchmarkingu 
Typů benchmarkingu je celá řada, toto je výběr těch nejdůležitějších  

a nejpoužívanějších druhů. 

1. Výkonový benchmarking – srovnání nejlepších výsledků (klíčových finančních  

a dalších ukazatelů) nejen s firmami v oboru, ale i s konkurencí: 

a) výhody: 

• identifikuje výkonové rozdíly, 

• ukazuje na oblasti, které bude potřeba zlepšit. 

b) nevýhody: 

• neposkytuje návod pro zlepšení, protože neidentifikuje praktiky nebo 

procesy, které vedly k výborným výkonovým výsledkům, 

• při porovnání výsledků velkých a malých firem dochází k jejich 

chybné interpretaci z důvodu nestejného počtu podnikatelských aktivit 

těchto organizací, 

• potřeba současně provádět i procesní benchmarking (viz níže). 

2. Procesní benchmarking – srovnání nejlepších praktik, postupů a procesů, vedoucích 

k nejlepším výsledkům. Odpovídá na otázku, jakým způsobem organizace dosahuje 

svých nejlepších výkonů. Jde o metodu náročnější, nicméně účinnější: 
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a) výhoda: 

• nalezení způsobu jak se zlepšit a do jaké míry lze zlepšení provést, 

• lepší interpretace výkonových rozdílů. 

b) nevýhoda: 

• výběr nevhodného partnera v případě, kdy není organizace schopna 

určit, které výkony chce srovnávat. 

3. Benchmarking nejlepších postupů – srovnání výsledků s nejlepšími organizacemi  

v místním, celostátním i mezinárodním měřítku. 

4. Konkurenčně orientovaný benchmarking – srovnává specifické procesy, metody 

nebo produkty s těmi nejlepšími konkurenty v oboru (např. metody distribuce 

produktů). V takto orientovaném benchmarkingu nezávislá organizace (třetí strana) 

zpracovává konkurenční procesní studie, aby nebyla zneužita data obou navzájem si 

konkurujících organizací: 

a) výhoda: 

• nalezení oblasti, která je pro organizaci atraktivní pro další rozvoj, 

• porovnání prioritních oblastí pro zlepšení vůči konkurenci. 

b) nevýhoda: 

• prostor pro srovnání může být omezen nedostatečným počtem 

konkurentů, 

• příležitosti zlepšení bývají omezeny na již známé nebo běžně 

používané konkurenční praktiky (organizace nezjistí nic nového), 

• obtížné získání konkurentů pro sdílení mnohdy důvěrných dat. 

5. Interní benchmarking – srovnání dosažených výsledků uvnitř organizace a mezi 

jejími útvary (např. porovnání výrobních plánů). Provádí se ve velkých 

organizacích, které mají dostatečný prostor a schopnosti najít inspirující přístupy pro 

zlepšení svých činností uvnitř a nepotřebují srovnání s okolím: 

a) výhoda: 

• snadný přístup a řízení z jednoho centra, 

• snadná volba srovnávací základny – bodu, od něhož se posuzuje 

nebo začíná zlepšení,  

• zjištění rozdílů uvnitř podnikových útvarů, 

• příprava na externí benchmarking (viz níže). 
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b) nevýhoda: 

• zlepšení se odvíjí pouze od nejlepších praktik jedné organizace, 

• méně výkonné útvary organizace se mohou při dosažení horších 

výsledků cítit ohroženy. 

6. Externí benchmarking – srovnává výsledky okolních subjektů. Problémem je 

nalezení legální cesty k získání potřebných informací. Externí benchmarking se dále 

dělí na: 

• odvětvový: potřebné informace, zvláště takové, týkající se výrobku, hledáme 

u konkurence, 

• mimoodvětvový: potřebné informace, týkající se např. komunikace  

či archivace dat, hledáme mimo konkurenci. 

 

1.5 Podstata a smysl benchmarkingu  
Na benchmarking kromě toho, že je účinnou metodou srovnávání výkonů organizace, 

můžeme nahlížet jako na srovnávací analýzu dat, nákladů, údajů a jiných ekonomických 

výsledků nebo jako na řízenou výměnu zkušeností, jichž bylo dosaženo např. splněním 

strategických plánů organizace. 

 

Obr. 5: Kroky směřující k podstatě a smyslu benchmarkingu 
 

 

Zdroj: [10] 
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Smyslem benchmarkingu je:  

• určit úroveň vstupů organizace v porovnání s ostatními (např. počet 

zaměstnanců, čas, náklady), 

• určit, jak organizace pracuje se svými vstupy a jakou zajišťuje úroveň služeb 

v porovnání s ostatními. Zjištěné rozdíly lze využít ke zlepšení těch oblastí, 

v nichž má organizace špatné výsledky, 

• zjistit nedostatky v činnostech organizace a využít svých předností, 

• učení se od druhých, 

• poznání vlastní pozice na trhu. 

 

1.6 Důsledky a přínosy benchmarkingu 
Aplikace benchmarkingu do jednotlivých činností organizace mění dosud zaběhnuté 

postupy, poskytuje modely vedoucí k nejlepším výsledků, ke znamenitosti, excelentnosti. Aby 

mohla firma začít s procesem zlepšování a porozuměla změnám, které budou ke zlepšení 

nutné a které změna přinese, je důležité stanovit jasné cíle, kterých bude potřeba dosáhnout  

a zajistit, aby nastolená změna byla uskutečnitelná. Konečné důsledky benchmarkingu se pak 

mohou odrazit v: [12] 

• lepším rozhodování (založeném na lepších informacích o kvalitě, nákladech 

a výkonu),  

• stanovení náročnějších cílů a budoucích koncepcí,  

• zvýšené spokojenosti zákazníků a kvality služeb,  

• urychlení procesu změny,  

• úspoře nákladů,  

• zlepšení konkurenceschopnosti či konkurenční pozice organizace, 

• identifikaci a analýze podnikových procesů,  

• získání nejlepších praktik učením se od nejlepších, 

• procesu neustálého zlepšování se, 

• porovnání výkonu s ostatními, 

• analýze časových řad a trendů, je-li benchmarking prováděn dlouhodobě, 

• společném řešení problémů organizací, působících ve stejném oboru, 

• nalezení oblastí, v nichž organizace zaostává za jinými. 
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1.7 Postup benchmarkingu 
Aby byl benchmarking účinný a přinesl očekávaný efekt, je třeba dodržovat 

následující postup: [9] 

1. Organizace analyzuje svoji pozici na trhu, silné a slabé stránky, které kvantifikuje  

a zjišťuje, o co jsou nejlepší konkurenti lepší. 

2. Následuje zjištění, jakými způsoby dosahují konkurenti svých výsledků a jaké jsou 

jejich silné a slabé stránky. 

3. Definuje faktory úspěchu konkurence a snaží se o převzetí těch nejlepších postupů  

a praktik, nejlépe formou akceptace a modifikace. 

4. Napravením nedostatků a plným využitím svých předností by měla organizace 

získat kýženou převahu nad konkurencí. 

5. Celý postup je třeba stále opakovat. 

1.8 Kodex vedení benchmarkingu 
Česká společnost pro jakost (ČSJ) vydala dokument „Kodex vedení benchmarkingu,“ 

který navazuje na „Kodex benchmarkingu EFQM 1 a APQC 2 “ a akceptuje předpisy týkající 

se soutěžního práva Evropské unie. Kodex ČSJ není právně závazným dokumentem, 

poskytuje návod k účinnému, efektivnímu a etickému benchmarkingu. 

Benchmarking je založen na devíti zásadách, které by se měly pro jeho úspěšnou 

realizaci dodržovat: [13] 

1. Zásady přípravy 

• připravit se ještě před tím, než se uskuteční první benchmarkingový kontakt, 

• plně se připravit na každou výměnu důvěrného nebo vlastnického materiálu,  

• poskytnout partnerovi benchmarkingu dotazník a program jednání před jeho 

návštěvou, 

• před jakýmkoli kontaktem v rámci benchmarkingu, se poradit (s právníkem) 

ohledně legálnosti.  

2. Zásady kontaktu 

• respektovat podnikovou kulturu partnera, 

• využívat kontaktních osob určených pro benchmarking partnerskou 

organizací, pokud je to postup, který preferuje, 

                                                 
1 European Foundation for Quality Management 
2 American Productivity & Quality Council 
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• dohodnout se s touto kontaktní osobou, jak se bude delegovat komunikace 

nebo odpovědnost v průběhu uskutečňování benchmarkingu a prověřit 

vzájemné pochopení, 

• vyhnout se sdělení jména kontaktní osoby na otevřeném fóru bez 

předchozího svolení této kontaktní osoby.  

3. Zásady výměny 

• projevovat ochotu při poskytování stejného druhu a úrovni informací, které 

jsou požadovány od partnera za předpokladu, že je dodržena zásada 

zákonnosti, 

• komunikovat a vyvarovat se nedorozumění, vzbuzovat vzájemný zájem na 

výměně v rámci benchmarkingu,  

• být čestný a plnit sliby.  

4. Zásady důvěrnosti 

• uchovávat zjištěné informace jako důvěrné. Tyto informace nesmí být 

sděleny třetím stranám bez předchozího souhlasu partnera benchmarkingu, 

který sdílí informace, 

• účast organizace na studii je důvěrná a neměla by být sdělována navenek bez 

jejího předchozího svolení.  

5. Zásady používání 

• používat informace jen k tomu účelu, který byl sdělen partnerovi 

benchmarkingu, a který s ním byl dohodnut,  

• používat nebo sdělovat jména partnera se získanými informacemi nebo 

zaznamenanými postupy si vyžaduje předchozí svolení tohoto partnera,  

• seznamy kontaktních osob nebo jiných informací o kontaktních osobách 

poskytnutých v sítích benchmarkingu v jakékoliv formě se nesmí používat  

za jiným účelem než za účelem benchmarkingu.  

6. Zásady zákonnosti 

• vyskytne-li se jakákoliv otázka týkající se zákonnosti nějaké činnosti,  

je třeba se poradit s právníkem,  

• vyvarovat se nekalých konkurenčních praktik, nediskutuje se o své cenové 

politice s konkurenty,  
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• vyvarovat se získávání informací jakýmikoliv prostředky, které by se daly 

vysvětlovat jako nevhodné včetně porušení závazku nebo ovlivňování 

povinnosti zachovávat důvěrnost, 

• nezveřejňovat a nevyužívat žádné důvěrné informace, které mohly být 

získány nevhodnými prostředky nebo které zveřejnil někdo jiný, jako porušení 

povinnosti zachovávat důvěrnost, 

• nepředávat výsledky benchmarkingu jiné organizaci bez svolení partnera. 

7. Zásady dokončení 

• dodržovat včas každý závazek, daný benchmarkingovému partnerovi,  

• dokončit každou benchmarkingovou studii ke spokojenosti všech partnerů 

tak, jak to bylo vzájemně dohodnuto.  

8. Zásady porozumění a dohody 

• snažit se pochopit, jak si partner benchmarkingu přeje, aby se s ním 

zacházelo a takto s ním zacházet,  

• dohodnout se, co partner očekává v tom, jak bude organizace využívat 

poskytnuté informace a nepoužívat je žádným způsobem, který by tuto dohodu 

narušil (nezneužít partnerovy informace).  

9. Benchmarking s konkurenty 

• zajistit shodu s pravidly volné soutěže,  

• vždy se poradit s právníkem,  

• nevyžadovat od konkurentů citlivé údaje a data mimo dohodnutý rozsah 

studie, 

• zvážit využití zkušené a uznávané třetí strany za účelem sběru a utajení 

konkurenčních dat.  

 

1.9 Současný benchmarking 
Panuje názor, že v podmínkách České republiky se benchmarking neujal takovou 

měrou, jakou bylo předpokládáno na základě zkušeností z ostatních zemí. Může za to 

skutečnost, že malé a střední organizace mají velmi malý prostor možností pro své srovnávání 

a velké organizace odmítají sdělovat informace a benchmarking praktikují na úrovni vnitřních 

(interních) výkonnostních procesů, což se poté může v konečném důsledku projevit značně 

negativně na výkonnosti všech firemních procesů. 
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Vysoké konkurenční prostředí dnešní doby a rychle se měnící globální ekonomika nutí 

organizace přijímat, přizpůsobovat se a implementovat širokou škálu inovací v oblastech 

manažerských filozofií, nástrojů, přístupů a technik. Zde se dostává do popředí zejména 

procesní benchmarking, jako jedna z mnohých inovativních technik. I samotný benchmarking 

se stále inovuje, rozšiřuje a vyvíjí, a proto jsou jeho činnosti a taktiky stále aktuální. 

V hodnocení EFQM (European Foundation for Quality Management) Excellence 

Modelu si české firmy také nevedou nejlépe. Je to způsobeno především neprůkazností 

benchmarkingu. Situaci by vylepšilo využívání projektů, které poskytuje např. Česká 

společnost pro jakost nebo použití BenchmarkIndexu. 

V oblasti aplikace a výzkumu benchmarkingu je postrádán širší systémovější přístup, 

podstata je spíše funkcionální a chybí jasné vymezení benchmarkingu v organizačních 

strukturách. 

Manažeři se obávají implementace benchmarkingu z důvodu vysokých nákladů, které 

nepřinesou žádané zlepšení. Je to způsobeno nejasnou kvantifikací přínosů a nákladů 

benchmarkingu. Je třeba dávka manažerské odvahy, bez níž se neobejde přijímání žádných 

inovací. Až následné výsledky ukážou, zda byl dosažen přínos a že vynaložené náklady 

nebyly jen pouhou investicí do budoucna. 

Benchmarking se ve světě využívá zejména v sektoru služeb a tento trend kontrastuje 

s rychlým přijetím inovací v sektoru výroby v podmínkách ČR (např. TQM, JIT). 

Vysvětlením je silný ekonomický vliv dominantního automobilového průmyslu a pomalejší 

transformace oblasti služeb v porovnání s vyspělými zeměmi. 

1.9.1 EFQM – European Foundation for Quality Management  

EFQM je nezisková organizace, která byla založena v roce 1988 vrcholovými 

manažery čtrnácti předních evropských společností. 

Cílem organizace je prosazování základních principů TQM (Total Quality 

Management) 3 do každodenní praxe evropských organizací a dlouhodobé dosahování 

excelence. Excelencí je myšleno vynikající působení organizací v oblasti řízení  

a dosahovaných výsledků.  

EFQM v dnešní době sdružuje už více než 800 organizací nejen z celé Evropy, ale  

i z dalších kontinentů a realizuje několik dalších činností: [17] 

                                                 
3 přístup zajištění jakosti 
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• výcvik manažerů v oblasti aplikace tzv. EFQM Modelu Excelence, který je 

uznáván jako hlavní nástroj pro prosazování filozofie excelence do prostředí 

jednotlivých organizací,  

• organizování odborných konferencí a workshopů s cílem šířit nejlepší praxi 

mezi evropské organizace,  

• podporu procesů sebehodnocení, tj. aktivit, které systematicky vedou  

k odhalování příležitostí ke zlepšování výkonnosti,  

• práci v mnoha specializovaných skupinách expertů při rozvoji nových metod  

a nástrojů řízení organizací,  

• organizování soutěže o tzv. Evropskou cenu EFQM, která je 

nejprestižnějším oceněním stavu vyzrálosti systému řízení organizací. 

Prostřednictvím EFQM Excellence Model by měly organizace poskytovat potřebná 

benchmarkingová data a kritéria (sebe)hodnocení, která vykazují pozitivní trendy výsledků  

a současně tyto údaje porovnávat s konkurencí, provádět tedy tzv. výkonový konkurenční 

benchmarking. 

1.9.2 GBN – Global Benchmarking Network 

GBN je mezinárodní síť národních benchmarkingových organizací. Česká republika je 

jejím členem od roku 2002. O naše členství se zasloužila především ČSJ – Česká společnost 

pro jakost. Mezi členy GBN patří mnoho dalších evropských států, např.: Dánsko, Finsko, 

Irsko, Itálie, Maďarsko, Moldávie, Německo, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 

Velká Británie a kromě těchto ještě např. Indie, Jihoafrická republika a Nový Zéland. 

GBN podporuje následující činnosti:  

• sdílí zkušenosti benchmarkingových center,  

• poskytuje pomoc s mezinárodním partnerstvím mezi jednotlivými 

organizacemi, které se podílejí na práci benchmarkingových center, 

• poskytuje marketingové a promotion podpory pro benchmarkingová centra,  

• poskytuje výměnu vybraných publikací včetně zpravodajů a propagačních 

materiálů mezi jejímy členy, 

• sdílí informace o nadcházejících mítincích, aktivitách a událostech, včetně 

národních a mezinárodních cen s dostatečným předstihem.  



Benchmarking dopravních společností a identifikace best practices 
Charakteristika dopravních společností 

2 CHARAKTERISTIKA DOPRAVNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ 

2.1 Dopravní společnosti provozující železniční osobní dopravu 
Železniční přeprava cestujících má nejen v České republice dlouholetou historii, vždyť 

její počátky se datují již od druhé poloviny 19. století. Od této doby se železniční osobní 

doprava změnila k nepoznání, páru vystřídaly motory a elektrická energie, zlepšilo se 

vybavení vozů a co je v posledních letech nejvíce zřejmé je skutečnost, že se železniční 

doprava stala součástí života několika tisíců lidí, kteří se se železnicí každodenně setkávají 

v rámci uspokojování svých přepravních potřeb. 

Právě potřeba mobility je hnacím motorem rozvoje železniční dopravy a zde je velkou 

konkurencí železnice individuální automobilová doprava, která i přes svá ekologická negativa 

umožňuje lidem volnost pohybu a oproti železnici má jeden neotřesitelný nástroj – nástroj 

svobody. 

V dnešní době je železniční osobní doprava součástí integrovaných dopravních 

systémů, zdárným příkladem budiž „eskové“ linky v rámci hlavního města Prahy, 

Středočeského a Moravskoslezského kraje. Železniční dopravci nabízejí svým cestujícím 

množství slev a výhod a snaží se svými obchodními nabídkami obsáhnout všechny kategorie 

cestujících, které již jsou nebo mohou být jejich potenciálními zákazníky. 

Pro benchmarking železničních osobních dopravců byly vybrány tři společnosti, které 

v ČR provozují železniční dopravu, jsou to České dráhy, a.s., Viamont, a.s.  

a OKD Doprava, a.s. 

České dráhy, a.s. jsou naším největším železničním dopravcem v oblasti osobní 

dopravy co se týká výkonů a počtu přepravovaných cestujících. Společnosti Viamont, a.s.  

a OKD Doprava, a.s. jsou soukromými subjekty, kteří sice provozují jen několik desítek  

km tratí, ale jsou důkazem toho, že nejen České dráhy mají v sektoru osobní železniční 

přepravy své místo. 

2.1.1 České dráhy, a.s. 

České dráhy, akciová společnost (dále ČD), sídlící v Praze, vznikly k 1. 1. 2003 

transformací společnosti České dráhy, státní organizace a staly se její nástupnickou organizací 

spolu se státní organizací Správa železniční dopravní cesty (dále SŽDC) a Drážní inspekcí 

(dále DI). SŽDC zajišťuje nejen údržbu a modernizaci železniční dopravní infrastruktury, ale 

také spravuje státní majetek, provozuje železniční dopravní cestu a poskytuje dopravcům 
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přístup na železniční dopravní cestu. DI šetří problematiku mimořádných událostí 

(železničních nehod) a s tím spojené okolnosti a příčiny. 

Základní strategie a vize ČD je úzce spjata s členstvím České republiky v Evropské 

unii (ČR se stala členem EU v roce 2004) a odráží se ve snaze otevřít železniční trh 

zahraničním konkurentům, a to jak v oblasti osobní, tak i nákladní dopravy. ČD počítají 

s riziky, které jim toto „otevření se“ způsobí (jedná se především o ztrátu dosud téměř 

monopolního postavení na železničním dopravním trhu), ale současně s těmito riziky mohou 

získat další příležitosti (vstup na zahraniční trhy nebo zvýšení poptávky po přepravě). 

V oblasti osobní dopravy ČD uskutečňují přes 90 % výkonů pro zajištění dopravních 

potřeb státu (v rámci závazku veřejné služby) a regionů. Uzavřením písemné smlouvy 

s Ministerstvem dopravy ČR (v případě zajištění dopravních potřeb státu) nebo s kraji  

(v případě zajištění dopravních potřeb regionů) se ČD zavazují provozovat vlaky  

a přepravovat cestující dle požadavků státu, popř. kraje. V oblasti dálkové osobní dopravy je 

kladen důraz na zvýšení komfortu a kvality cestování a na obnovu a modernizaci vozového 

parku, kde se naskytuje možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU, především 

prostřednictvím Operačního programu Doprava. 

ČD mají aktivní podíl na několika projektech, jejichž snahou je prosadit význam 

železniční dopravy nejen na celostátní, ale i na evropské úrovni. Kromě přínosu finančních 

prostředků tyto investiční aktivity vytvářejí pozitivní pohled ze strany veřejnosti, což zlepšuje 

image ČD. 

Co se týká mezinárodní účasti, jsou České dráhy členem organizací  

CER, 4 UIC, 5 OSŽD 6 a dalších a podílejí se na některých mezinárodních projektech v rámci 

EU. CER je Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury a hájí zájmy 

železničních dopravců vůči EU. UIC je Mezinárodní unie železnic a podporuje spolupráci 

železničních dopravců i železnici vůbec. OSŽD je Organizace pro spolupráci evropských  

a asijských železnic, která sdružuje jejich ministerstva dopravy a národní železniční podniky. 

Hlavní činnosti společnosti ČD, a.s.:  

• provozování osobní dopravy pro potřeby státu a krajů, důraz je kladen na 

uspokojení potřeb zákazníka, zapojení železniční dopravy do integrovaných 

dopravních systémů a na segmentaci trhů:  

                                                 
4 Community of European Railway and Infrastructure Companies 
5 Union Internationale des Chemins de Fer 
6 Organizace pro spolupráci železničních drah 
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 segment dálkové osobní dopravy: produkty nadstandardní (vlaky 

kategorie SC – Supercity, EC – Eurocity, IC – Intercity) a standardní 

kvality (vlaky kategorie Ex – Expres, R – rychlík),  

 segment regionální osobní dopravy: příměstská, regionální a rychlá 

regionální doprava, 

• provozování nákladní dopravy zajišťuje dceřiná společnost ČD Cargo, a.s. (viz 

kapitola 2.2.1), 

• obsluha dráhy pro SŽDC. 

2.1.2 Viamont, a.s. 

V roce 1992 byla založena společnost Viamont, společnost s ručením omezeným, 

sídlící v Ústí nad Labem, jejíž hlavní činností byly opravy a rekonstrukce železničního 

svršku. O čtyři roky později, v roce 1996, se změnila právní forma na akciovou společnost 

Viamont, a.s. a současně se rozšířil obor její činnosti o dopravní stavby a přepravu uhlí. 

V roce 1997 Viamont zahájil provoz železniční osobní dopravy na trati Trutnov, hlavní 

nádraží – Svoboda nad Úpou a o rok později začal provozovat trať Sokolov – Kraslice. V roce  

2000 ve spolupráci s ČD, a.s. a Německými drahami (DB 7) společnost obnovila provoz na 

trati Kraslice – Klingenthal. Viamont, a.s. provozuje také trať Karlovy Vary, dolní  

nádraží – Mariánské lázně. 

Kromě provozování drážní dopravy provádí Viamont na těchto tratích její údržbu  

a modernizaci a cestující přepravuje vlastními vozy. Spolu se svými dceřinými společnostmi 

je Viamont na poli provozování drážní dopravy konkurenceschopnou společností, nabízející 

nejen osobní a nákladní dopravu, ale i dopravní stavitelství. 

Dceřiné společnosti Viamontu v oblasti dopravy: 

• Viamont DSP, a.s. – železniční stavby. 

• Viamont Doprava, a.s. – údržba a rekonstrukce kolejiště Severočeských 

dolů, a.s. a přeprava hnědého uhlí. 

• Viamont Oil, s.r.o. – prodej a výroba bionafty. 

• IDS, a.s. – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. 

• V-Troll, s.r.o. – investice a revizní činnosti technických zařízení. 

 

 

                                                 
7 Deutche Bahn 
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Hlavní činnosti společnosti Viamont, a.s.: 

• provozování osobní a nákladní železniční dopravy, 

• provozování vleček. 

2.1.3 OKD Doprava, a.s. 

Akciová společnost OKD Doprava, sídlící v Ostravě, byla založena v roce  

1952 a jak je zřejmé ze zkratky názvu společnosti, hlavním působištěm činnosti byla doprava  

v ostravsko – karvinských černouhelných dolech. Postupem času společnost své činnosti 

rozšířila i do oblasti železniční dopravy, až koncem 90. let minulého století zahájila provoz 

železniční osobní dopravy na trati Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem. V roce  

2003 se jí podařilo vstoupit na slovenský železniční trh a v loňském roce 2008 se předmětem 

činnosti společnosti stala silniční kamionová doprava a OKD Doprava odkoupila společnost 

Viamont Cargo, a.s., která provozuje železniční nákladní dopravu a několik vleček. 

Posláním společnosti je poskytovat dopravní outsourcing zákazníkům působícím 

v oblasti průmyslu a umožnit jim tak zaměření se na jejich hlavní podnikatelské činnosti. 

Hlavní činnosti společnosti OKD Doprava, a.s.: 

• železniční osobní a nákladní doprava, 

• silniční nákladní doprava, 

• opravny silničních a železničních vozidel. 

 

2.2 Dopravní společnosti provozující železniční nákladní dopravu 
Od počátku nástupu železniční přepravy osob chyběl jen krok k tomu, aby se začala 

železniční doprava využívat i pro přepravu nákladů. Dnešní výkony železniční nákladní 

dopravy ve východní Evropě sice zdaleka nedosahují takových hodnot, které byly realizovány 

v minulých letech, nicméně ani dnes není tato přeprava zcela zavržena a přesunuta na silnice, 

zvláště v oblasti přeprav hromadných substrátů. 

Oproti silniční nákladní dopravě je železniční doprava výhodná zejména na střední  

a dlouhé vzdálenosti, po železnici se přepravuje nebezpečné zboží (např. jaderné palivo pro 

elektrárny), nadrozměrné zboží, produkty pro chemický průmysl, obiloviny, uhlí, aj. 

Železniční doprava má své nesporné ekologické výhody, neboť svým provozem 

nezatěžuje životní prostředí tolik, jako její rival silniční doprava. Přeprava zboží po železnici 

je sice technologicky náročnější, ale zato na železniční síti nevznikají nežádoucí časové ztráty  

v podobě kongescí, které jsou na silnicích každodenním jevem, neboť vlaky nákladní dopravy 

jezdí jak v pravidelných časech podle grafikovu vlakové dopravy (GVD), tak většinou 
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v rámci nočních hodin, tzv. nočního skoku. Železnice vykazuje také podstatně nižší 

nehodovost než silniční doprava a nižší měrnou spotřebu energie. 

Pro benchmarking byli vybráni tři železniční nákladní dopravci, a to ČD Cargo, a.s.,  

Unipetrol Doprava, s.r.o. a OKD Doprava, a.s. ČD Cargo, a.s. je pátým největším železničním 

nákladním dopravcem v Evropě. Unipetrol Doprava se specializuje na přepravu zboží 

chemického průmyslu a OKD Doprava poskytuje kromě železniční nákladní dopravy 

množství logistických služeb. 

2.2.1 ČD Cargo, a.s. 

ČD Cargo, akciová společnost, sídlící v Praze, vznikla k 1. 12. 2007 a jejím  

100% vlastníkem jsou ČD, a.s. Tímto datem došlo k definitivnímu oddělení osobní a nákladní 

dopravy, která spadá do kompetence ČD Carga. ČD Cargo denně přepraví asi 25 tisíc 

naložených nákladních vozů a obsluhuje celkem 1 066 železničních stanic. 

ČD Cargo se umístilo i přes stále rostoucí konkurenci se svými objemy v nákladní 

dopravě na pátém místě v žebříčku zemí EU, což je velmi dobrý výsledek. Do budoucna 

počítá s investicemi do výstavby logistických center, terminálů kombinované dopravy, 

infrastruktury a do modernizace či koupě 1 450 nových nákladních vozů. Stejně jako  

ČD, a.s. se ČD Cargo v rámci zajištění si konkurenceschopnosti podílí na několika 

projektech, které podporují výzkum a vědu a zvyšují kvalitu služeb. Finanční prostředky pro 

realizaci těchto projektů čerpá z fondů EU. 

Hlavní činnosti společnosti ČD Cargo, a.s.: 

• přeprava komodit: automobily, černé a hnědé uhlí, zemědělské výrobky  

a potraviny, papírenské výrobky a dřevo, kapalná paliva a chemikálie, 

stavebniny, strojírenské výrobky a železo, 

• obsluha vleček, 

• přeprava vozových zásilek, 

• kombinovaná (intermodální) přeprava: s použitím různých druhů dopravy 

(zpravidla železniční, silniční, vnitrozemské vodní a námořní) se zboží po celé 

své trase přepravuje v jediném dopravním prostředku, 

• pronájem cisternových a nákladních vozů: zajišťuje společnost  

ŽELSPED – Spedice ČD. 
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2.2.2 Unipetrol Doprava, s.r.o. 

Unipetrol Doprava, společnost s ručením omezeným, sídlící v Litvínově, začala 

působit na dopravním trhu v roce 1996. Specializuje se na přepravu chemických látek po 

železnici prostřednictvím vlastních železničních vozů a jejími stěžejními zákazníky jsou 

dceřiné společnosti Unipetrol, a.s. a v neposlední řadě velké chemické společnosti, pro něž 

Unipetrol Doprava, s.r.o. provozuje vlečky (Litvínov, Synthesia Semtín, Paramo 

Pardubice/Kolín, Spolana Neratovice, Kaučuk Kralupy). Přepravuje výhradně náklady 

Unipetrolu. Jde tak vlastně o závodovou dopravu na veřejné síti. 

Hlavní činnosti společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o.: 

• přeprava zboží po železnici: chemické produkty, vozové zásilky, 

• provozování vlečkových tratí, 

• pronájem železničních vozů, 

• technické služby: opravy vozů, čištění cisteren, šetření chemických havárií, 

• přepravní poradenství. 

2.2.3 OKD Doprava, a.s. 

Historie společnosti OKD Doprava, a.s. byla již zmíněna výše v kapitole 2.1.3. Tato 

kapitola se proto více zaměří na oblast železniční nákladní přepravy, která má v této 

společnosti svoji nezastupitelnou roli. Mezi lety 1996 a 1999 společnost svoje aktivity 

rozšířila z oblasti ostravsko – karvinského regionu do nových provozních center v lokalitách 

Hodonín, Poříčí, Mělník, Kladno, Prachovice, Břeclav, Přerov, Chvaletice a Tušimice, kde 

začala poskytovat služby v převážně železniční, silniční a kombinované dopravě.  

Mezi roky 2005 a 2007 byl zahájen provoz logisticko – distribučního centra Barbora 

na Karvinsku, který slouží pro skládkování a distribuci paliv, na konci roku 2007 byl 

zprovozněn kontejnerový terminál v Paskově. V loňském roce 2008 došlo k dalšímu rozvoji 

silniční kamionové dopravy a logistiky a společnost OKD Doprava, a.s. odkoupila železniční 

společnost Viamont Cargo, a.s. 

OKD Doprava, a.s. provozuje drážní dopravu na celostátních a regionálních tratích, na 

vlečkách a na území Evropské unie. Po železnici přepravuje především uhlí, koks, strusky, 

hlušiny, kámen, vápenec, cement, dolomit, chemické výrobky, pohonné hmoty, ocelové 

výrobky, kovový šrot, kontejnery v kombinované dopravě a drážní vozidla. 

Hlavní činnosti společnosti OKD Doprava, a.s.: 

• železniční osobní doprava (provoz tratě Milotice nad Opavou – Vrbno pod 

Pradědem), 

   30  



Benchmarking dopravních společností a identifikace best practices 
Charakteristika dopravních společností 

• železniční nákladní doprava, 

• silniční nákladní doprava, 

• kombinovaná doprava systémem ACTS 8 silnice – železnice, 

• kontejnerový terminál Paskov, který je napojen vlastní železniční vlečkou 

OKD Dopravy na celostátní železniční síť, 

• opravny silničních a železničních vozidel. 

 
2.3 Dopravní společnosti provozující autobusovou osobní dopravu 

S autobusovou přepravou osob se lze setkat nejen v rámci zájezdů pořádaných 

rozličnými cestovními kancelářemi, ale především ve velkých městech, kde plní úlohu 

městské hromadné dopravy a v neposlední řadě při obsluze přilehlých měst a vesnic, kam 

žádný jiný dopravní prostředek kromě osobního automobilu nezajíždí.  

Stejně jako železniční dopravci i autobusoví dopravci nabízejí pro své cestující 

rozmanité služby a tarifní nabídky. Největší rozsah těchto služeb nabízejí v rámci městské 

hromadné dopravy příslušné dopravní podniky, v rámci meziměstské dopravy pak soukromí 

autobusoví dopravci.  

Jak dopravní podniky, tak i někteří soukromí autobusoví dopravci vstupují do 

integrovaných dopravních systémů, které zajišťují přepravu cestujících na základě jednotných 

přepravních a tarifních podmínek a kde se již několik let využívá výhod bezkontaktních 

čipových karet, které lze používat i mezi několika autobusovými dopravci a na nichž má 

cestující uloženy nejen informace o své osobě, ale především o druhu jízdného, které používá. 

Pro benchmarking byli vybráni dva autobusoví dopravci Connex Morava, a.s. (nyní 

Veolia Transport Morava, a.s.) a ČSAD Jihotrans, a.s., kteří jsou největšími dopravci  

v ČR, Veolia Transport Morava především v oblasti Severní Moravy, Východních Čech  

a Prahy a společnost ČSAD Jihotrans na území Jižních Čech. 

2.3.1 Veolia Transport Morava, a.s. 

Tato společnost je jednou ze šesti dceřiných společností firmy Veolia Transport Česká 

republika, a.s., která vstoupila na český trh v roce 1999, kdy odkoupila většinu akcií 

společnosti ČSAD BUS Ostrava, a.s. a poté pod značkou Connex odkupovala postupně podíly 

v několika ČSAD. 9 K přejmenování společnosti na Veolia Transport Česká republika, a.s. 

                                                 
8 Abroll-Container-Transport-System 
9 Československá státní automobilová doprava 
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došlo v roce 2006. Tato společnost je pouze zastřešující společností a neprovozuje žádné 

autobusy. Jedná se o největšího autobusového dopravce na území ČR. 

Historie společnosti Veolia Transport Morava, a.s. (toto je až nynější název), sídlící 

v Ostravě, se začala psát v roce 1949 založením národního podniku ČSAD Ostrava. V roce 

1999 se vyčlenil segment osobní dopravy do společnosti ČSAD BUS Ostrava a.s., v níž velký 

podíl již vlastnila společnost Veolia Transport Česká republika, a.s. V roce 2002 se změnil 

název firmy na Connex Morava, a.s. a současně byl zahájen provoz drážní dopravy. Konečně 

v roce 2008 se společnost Connex Morava, a.s. přejmenovala na společnost Veolia Transport 

Morava, a.s. a došlo k její fúzi se společností BUS Slezsko, a.s. 

V průběhu roku 2008 došlo k dalším fúzím a přejmenováním společností vznikly: 

• Veolia Transport Morava, a.s. 

• Veolia Transport Praha, s.r.o. 

• Veolia Transport Teplice, s.r.o. 

• Veolia Transport Východní Čechy, a.s. 

Dceřiné společnosti tvoří kromě výše uvedených čtyř: 

• Železnice Desná (trať Šumperk – Kouty nad Desnou a Petrov nad  

Desnou – Sobotín).   

• Nerabus, s.r.o. 

Tyto dceřiné společnosti působí jako samostatné podnikatelské subjekty. Pro 

benchmarking proto byla vybrána jen společnost Veolia Transport Morava, a.s.  

 
Obr. 6: Mapa společností v kompetenci firmy Veolia Transport Česká republika, a.s. 

 
Zdroj: [41] 
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Hlavní činnosti společnosti Connex Morava, a.s. (Veolia Transport Morava, a.s.): 

• autobusová přeprava v rámci městské hromadné dopravy (např.  

MHD Šumperk, MHD Krnov, MHD Třinec, aj.), 

• pravidelná linková autobusová doprava, 

• autobusová přeprava v rámci integrovaných dopravních systémů  

(IDS Olomouckého kraje, Ostravský dopravní integrovaný systém,  

IDS Třinecko), 

• provoz železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou a Petrov nad  

Desnou – Sobotín, 

• zájezdová doprava, 

• servisní služby. 

2.3.2 ČSAD Jihotrans, a.s. 

ČSAD Jihotrans, akciová společnost sídlící v Českých Budějovicích vznikla v roce 

1949 a od této doby podnikala převážně v oblasti veřejné autobusové dopravy na území 

Jižních Čech. V roce 2003 došlo k dalšímu výraznému rozvoji společnosti ČSAD Jihotrans, 

kdy rozšířila své portfolio služeb o logistické činnosti, sběrnou službu a především  

o mezinárodní přepravu kusových zásilek. 

ČSAD Jihotrans patří spolu s dalšími akciovými společnostmi (ČSAD STTRANS, 

JWE a ČSAD JAVORIV) do podnikatelské skupiny Jihotrans Group, která je svým rozsahem 

služeb a kapacitou největším dopravcem v Jihočeském kraji. 

Hlavní činnosti společnosti ČSAD Jihotrans, a.s.: 

• mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní doprava, včetně speciální 

dopravy v rámci obsluhy kamenolomů a prodeje ojetých nákladních vozidel, 

• logistické služby: distribuce zásilek, celní a skladovací služby, 

• veřejná autobusová doprava: pravidelné linky a zájezdová doprava, 

• servis a opravárenství, 

• mezinárodní a vnitrostátní spedice: zajišťuje spediční kancelář JIHOSPED, 

včetně přeprav nadrozměrných nákladů. 

 

2.4 Dopravní společnosti provozující silniční nákladní dopravu 
O silniční nákladní dopravě bylo napsáno mnoho negativního, ale i tento druh dopravy 

má své nesporné výhody. Tou největší z nich je tzv. přeprava „z domu do domu“. Bez 
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zbytečných průtahů a prostojů je požadované zboží přepraveno přímo k samotnému 

zákazníkovi bez nutnosti překládání na přepravní cestě. Silniční nákladní přeprava je proto 

velmi flexibilní a je schopna pružně reagovat i na měnící se požadavky zákazníka. I přes 

velmi kolísavé ceny ropy na světových trzích, zpoplatnění dálnic a zavedení mýtného systému 

silniční přeprava zboží dosahuje již po několik let mnohem vyšších výkonů než doprava 

železniční. 

Pro benchmarking byly z široké nabídky nákladních silničních dopravců vybrány 

společnosti Četrans, a.s., TQM – holding, s.r.o. a Čechofracht, a.s. Každá z těchto společností 

se nezaměřuje pouze na silniční nákladní dopravu, ale portfolio jejich činností doplňují 

převážně logistické služby, servis nákladních automobilů, přeprava zásilek letecky nebo po 

moři a jiné činnosti. 

2.4.1 Četrans, a.s. 

Četrans, akciová společnost sídlící v Ústí nad Labem působí na silničním dopravním 

trhu více než padesát let. Poskytuje zasilatelské, celní, dopravní a logistické služby 

v celoevropském měřítku. Zázemí společnosti podporuje využívání komunikačních  

a informačních technologií a certifikovaný systém jakosti na mezinárodní a vnitrostátní 

spedici, automobilovou silniční nákladní dopravu a poskytování celních a logistických služeb. 

Hlavní činnosti společnosti Četrans, a.s.: 

• vnitrostátní a mezinárodní silniční přeprava, 

• přeprava speciálních produktů: chemikálie, technické plyny, nadrozměrný 

náklad, 

• tracking: sledování pohybu zboží a plánování tras přepravy, 

• skladování zboží, 

• opravy a servis nákladních automobilů, 

• provoz čerpacích stanic. 

2.4.2 TQM – holding, s.r.o. 

Společnost TQM – holding, spol. s ručením omezeným sídlící v Opavě byla zapsána 

do obchodního rejstříku v roce 1994, ale má již více než šedesátiletou tradici v oblasti 

silničního dopravního trhu. Předmětem její činnosti je uspokojování potřeb zákazníka, 

orientuje se na plnění úkolů plynoucích z požadavků managementu jakosti a vynakládá 

nemalé investiční prostředky na podporu informačních systémů a moderní manipulační  

a dopravní techniky. 
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Hlavní činnosti společnosti TQM – holding, s.r.o.: 

• vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní doprava v rámci i mimo zemí 

EU a do zemí bývalého SNS 10 (např. Rusko, Kazachstán, Ázerbájdžán, 

Arménie aj.), zajišťuje také přepravu vyžadující speciální podmínky 

(nadrozměrné zásilky, chladírenské přepravy, nebezpečné zboží, aj.), 

• vnitrostátní a mezinárodní spedice, 

• logistické služby: skladování a celní služby, 

• pravidelná linková a příležitostní zájezdová autobusová doprava, 

• truck servis autobusů Irisbus (Karosa) a SOR a nákladních vozidel Iveco 

včetně servisu a oprav ostatních silničních vozidel. 

2.4.3 Čechofracht, a.s. 

Čechofracht, akciová společnost pro námořní dopravu vznikla již k datu  

1. 1. 1952. O šest let později, v roce 1958 bylo portfolio služeb rozšířeno o mezinárodní 

zasilatelství. V roce 1963 byl Čechofracht jako první společnost ze zemí bývalého 

socialistického bloku přijat za člena Mezinárodní federace zasilatelských sdružení FIATA 11, 

což představovalo významné ocenění mezinárodních aktivit společnosti. V roce 1991 se 

společnost transformovala na akciovou společnost a její služby byly dále rozšířeny  

o obchodní a celně – deklarační činnosti. Další prvenství společnost Čechofracht, a.s. získala 

vybudováním funkčního systému řízení jakosti a v dubnu 1997 získala certifikát ISO 9000 12. 

Hlavním sídlem společnosti je Praha. 

Tato společnost se řadí mezi největší poskytovatele služeb v oblasti logistiky a spedice 

na území ČR. Se svými dvěma dceřinými společnostmi BlueTrucks, s.r.o. a SPEDI-TRANS 

Praha, s.r.o. tvoří skupinu Čechofracht Group. 

Hlavní činnosti společnosti Čechofracht, a.s.: 

• vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní přepravy, 

• vnitrostátní a mezinárodní železniční nákladní přepravy, 

• námořní a letecké přepravy, 

• logistické služby včetně skladování, 

• kompletní spediční služby pro výstavy a veletrhy, 

• celní odbavení, pojištění a poradenská činnost. 

 
10 Společenství nezávislých států 
11 Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés 
12 Mezinárodní organizace pro normalizaci 
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3 TVORBA BENCHMARKINGOVÉHO TESTU 

3.1 Získávání dat 
Prvním krokem v tvorbě benchmarkingového testu je získávání potřebných dat  

o dopravních společnostech, které budou porovnávány. V případě porovnávání základních 

ekonomických ukazatelů jsou zdrojem takových dat především výroční zprávy vybraných 

firem, které jsou volně dostupné z jejich vlastních internetových stránek nebo ze stránek 

Obchodního rejstříku České republiky. V případě porovnávání ukazatelů, charakterizujících 

dopravní proces v dopravním podniku jsou zdrojem dat výkazy o přepravě osob a věcí,  

tzv. DOP (MD), které jsou povinny všechny dopravní společnosti v pravidelných intervalech 

zasílat vyplněné na Ministerstvo dopravy České republiky. 

Výroční zpráva obsahuje kromě základních informací o společnosti účetní závěrku, 

která se zpracovává zpravidla za uplynulý kalendářní rok k 31. prosinci. Součástí účetní 

závěrky je: 

• rozvaha: komplexní přehled aktiv (např. peníze, zásoby, pohledávky, movitý  

a nemovitý majetek) a pasiv – zdroje krytí majetku (vlastní kapitál, cizí zdroje),  

• výkaz zisku a ztráty (výsledovka): přehled o tom, jakého hospodářského 

výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé období (např. velikost tržeb, 

nákladů a zisku), 

• přehled o změnách vlastního kapitálu, 

• přehled o peněžních tocích (cash-flow): rozdíl mezi běžnými příjmy  

a běžnými výdaji podniku za určité časové období, 

• příloha: obsahuje použité účetní metody, další doplňující údaje, aj. 

Pro níže zpracovaný benchmarkingový test postačí data získaná z rozvahy a výkazu 

zisku a ztráty, a to vždy v porovnání s údaji získanými k 31. prosinci 2007 a 31. prosinci 

2006. Údaje o dopravních ukazatelích jsou souhrnnými hodnotami ukazatelů, zjišťovaných 

zpravidla za jednotlivá čtvrtletí roku 2007 a 2006. 

V tomto případě jde tedy o benchmarkingový systém založený na údajích získaných 

z účetních výkazů. Výhodou tohoto systému je jeho jednoznačnost (číselná data jsou 

v účetních výkazech a výkazech DOP (MD) striktně dána) a snadná dostupnost ze strany 

firem (k jejich výročním zprávám se může prostřednictvím Internetu dostat kdokoli). Toto 

tvrzení však neplatí pro data získávaná z výkazů DOP (MD), která nejsou za jednotlivé 
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společnosti veřejně publikována, a proto je třeba se odkázat na vstřícnost zaměstnanců 

dopravních společností, kteří mohou data poskytnout z podnikové databáze. 

Nevýhodou tohoto systému je fakt, že získaná data nedávají komplexní pohled  

na firmu, především z hlediska moderních systémů řízení a výroby, které mají značný vliv  

na výkonnost podniku (jednoduše takové údaje z účetních výkazů nelze zjistit). 

 

3.2 Výběrové charakteristiky 
Dalším krokem, který je třeba provést pro zpracování benchmarkingového testu jsou 

výběrové charakteristiky pro porovnávání a filtraci údajů, které zajistí transparentnost  

a srovnatelnost získaných dat. 

3.2.1 Výběrové charakteristiky pro porovnávání údajů 

Klíčovou rolí pro tvorbu benchmarkingu je především správný výběr porovnávacích 

charakteristik. Jejich výběr je ovlivněn: 

• cílem benchmarkingu:  

o co je hlavní úlohou benchmarkingu: stanovení cílů, které je třeba 

benchmarkingem dosáhnout, z jakého důvodu je benchmarking 

prováděn,  

o na které oblasti se benchmarking zaměří, 

• podniky, na nichž se bude benchmarking aplikovat. 

Tento benchmarkingový test bude založen na porovnání temp růstu nebo poklesu 

meziročních indexů základních hospodářských ukazatelů a ukazatelů charakterizujících 

dopravní proces v dopravním podniku (Index 07/06 mezi roky 2007 a 2006), a to zvlášť za 

společnosti provozující osobní nebo nákladní železniční dopravu a za společnosti provozující 

autobusovou nebo nákladní silniční dopravu. 

Cílem benchmarkingu, potažmo tvorby tohoto benchmarkingového testu je porovnání 

meziročních indexů, vypočtených z vybraných ukazatelů nezbytných pro efektivní fungování 

firmy (hospodářské a dopravní ukazatele) a analýza jejich rozdílů rostoucího či klesajícího 

tempa. Dalším cílem benchmarkingu je identifikace tzv. „best practices“, čili nejlepších 

praktik, metod a know – how, pomocí nichž byly tyto ukazatele dosaženy. 

Benchmarking se v této diplomové práci zaměřuje na podniky, které působí  

na dopravním trhu v oblasti osobní a nákladní železniční a silniční dopravy. 

Při výběru ukazatelů a jednotlivých oblastí, na něž se bude benchmarking zaměřovat 

je třeba se vyvarovat dvěma následujícím extrémním případům: 
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• používání velkého počtu vzájemně se překrývajících ukazatelů, 

• používání malého počtu ukazatelů, které cílovou oblast nepokrývají a nejsou 

tudíž schopny obsáhnout benchmarkingem požadovaný záběr. 

Nedílnými požadavky na výběr výše uvedených kritérií je jejich kvalita, relevantnost, 

srozumitelnost a časová náročnost výpočtu ukazatelů, které by neměly zahrnovat zbytečné 

matematické úkony nad rámec stanovených cílů. 

3.2.2 Výběrové charakteristiky na filtraci údajů 

Tento krok tvorby benchmarkingového testu je nutný k vytvoření výběrového vzorku 

podniků, které jsou porovnatelné z hlediska zvolených kritérií. Cílem této výběrové 

charakteristiky je vlastně porovnávat porovnatelné podniky, tedy provést analýzu postavení 

podniku s jemu porovnatelnými podniky (např. nelze porovnávat podnik s 2 000 zaměstnanci 

a podnik o 500 zaměstnancích, bude-li zvoleným kritériem pro filtraci dat právě počet 

zaměstnanců). Právě tento požadavek vedl k tomu, že celý benchmarking a benchmarkingový 

test, prováděný pro účely této diplomové práce je založen na porovnání meziročních indexů 

jednotlivých podnikových ukazatelů (Index 07/06). 

Proto je nezbytné stanovit kritéria, která budou předmětem filtrace údajů. Jejich výběr 

závisí na zvoleném druhu benchmarkingového systému, použitých ukazatelích a na povaze 

kritérií.  

Jednotlivá kritéria nejsou absolutními hodnotami, ale intervaly, které jsou rozhodující 

pro výběr jednotlivých podniků. Takový podnik, který odpovídá všem kritériím, bude zařazen 

do výběrového vzorku. 

Přehled kritérií, která mohou být zvolena na filtraci údajů: [4] 

• region, v kterém podnik působí, 

• počet zaměstnanců, 

• obrat podniku, 

• trhy, na které se podnik orientuje, 

• odvětví, v kterém podnik působí. 

Právě poslední uvedené kritérium odvětví, ve kterém podnik působí je zvoleno pro 

účel tvorby tohoto benchmarkingového testu z důvodu snadné dostupnosti dat, která budou 

pro jeho tvorbu potřeba. Výběr tohoto kritéria je také důvodem volby benchmarkingového 

systému, který je založený na údajích získaných z účetních výkazů. 
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Druhy odvětví, v kterém podniky působí, zvolené jako hlavní kritéria filtrace údajů: 

• železniční osobní doprava – zvolené podniky: České dráhy, a.s., Viamont, 

a.s., OKD Doprava, a.s., 

• železniční nákladní doprava – zvolené podniky: ČD Cargo, a.s., Unipetrol 

Doprava, s.r.o., OKD Doprava, a.s., 

• autobusová osobní doprava – zvolené podniky: Connex Morava, a.s. (Veolia 

Transport Morava, a.s.), ČSAD Jihotrans, a.s., 

• silniční nákladní doprava – zvolené podniky: Četrans, a.s., TQM – holding, 

s.r.o., Čechofracht, a.s. 

 

3.3 Základní hospodářské ukazatele a ukazatele charakterizující dopravní 

procesy v dopravním podniku 
V této kapitole budou vybrány pro potřeby tvorby benchmarkingového testu základní 

hospodářské ukazatele dopravního podniku, které jsou obrazem jeho ekonomické prosperity  

a finančního zdraví. Protože se budou testovat podniky, působící na dopravních trzích, je 

třeba doplnit tyto základní hospodářské ukazatele o ukazatele, které charakterizují dopravní 

procesy ve vybraných dopravních podnicích. Bez nich by neměl benchmarking požadovanou 

vypovídací schopnost a nebyl by zcela splněn požadavek na zvolené kritérium odvětví, 

v němž dopravní podniky působí, neboť pro oblast nákladní a osobní dopravy je třeba zvolit 

odlišné ukazatele charakterizující dopravní proces. 

Naopak základní hospodářské ukazatele budou pro každý dopravní podnik a odvětví 

stejné. 

Správný výběr ukazatelů je důležitý z důvodu pokrytí oblasti, která se stala předmětem 

benchmarkingu a současně pro zamezení tvorby duplicitních informací, které nepřinášejí nové 

informace a kvůli nimž snadno dochází k přehlédnutí klíčových oblastí, v nichž podnik buď 

zaostává nebo naopak dosahuje konkurenční výhodu. Pro účely této diplomové práce postačí 

výběr jen několika ukazatelů, které lze snadno získat a snáze s nimi pracovat. 

Výběr ukazatelů také závisí na systému benchmarkingu (v tomto případě jde o systém 

založený na údajích získaných z účetních výkazů a výkazů DOP). 

3.3.1 Základní hospodářské ukazatele 

Základní hospodářské ukazatele jsou přímo zjistitelné z výročních zpráv firem, 

přesněji z účetních závěrek (rozvahy a výkazu zisku a ztráty – výsledovky), které jsou jejich 
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nedílnou součástí. Pro jednoduchost budou tyto ukazatele uváděny vždy za každou společnost 

jako celek, tedy včetně nákladní dopravy (pokud společnost provozuje pouze dopravu 

osobní), majetkového podnikání, provozování dráhy a jiných podnikových činností. 

Základní hospodářské ukazatele: 

• aktiva celkem = pasiva celkem (majetek podniku = zdroje krytí majetku), 

• vlastní kapitál (vlastní finanční vklad podnikatele do podniku), 

• výsledek hospodaření za účetní období (je rozdílem mezi celkovými výnosy 

a náklady podniku za určité období, také ho lze chápat jako rozdíl mezi 

majetkem podniku na začátku a na konci tohoto období, jsou-li výnosy vyšší 

než náklady jde o zisk, opak tvoří ztrátu), 

• tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Další ukazatele jsou tzv. poměrové, které je teprve třeba vypočítat matematickým 

poměrem dvou ukazatelů, zjištěných z rozvahy nebo výsledovky. Tyto ukazatele jsou 

nedílnou součástí finanční analýzy podniku, která analyzuje jeho finanční postavení (finanční 

zdraví) buď v průběhu času nebo ve vztahu k jiným podnikům (záměr tvořeného 

benchmarkingu). 

Poměrové ukazatele: 

• ukazatel likvidity (solventnosti, platební schopnosti): ukazatel běžné 

likvidity – likvidita 3. stupně, (bezrozměrné číslo), 

• ukazatel zadluženosti (finanční páky, struktury zdrojů): ukazatel celkové 

zadluženosti (v procentech), 

• ukazatel ziskovosti (výnosnosti, rentability): ukazatel rentability vlastního 

kapitálu ROE 13, (v procentech). 

3.3.2 Ukazatele charakterizující dopravní procesy v dopravním podniku 

Dopravní proces je v podniku, ať již provozuje jakýkoli druh dopravy, specifický 

v uskutečňování pohybu dopravních prostředků po dopravních cestách za účelem splnění 

požadavků zákazníka.  

 

 

 

 

                                                 
13 Return on Equity – návratnost vlastního kapitálu 
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Právě s tímto pohybem dopravních prostředků jsou spjaty následující ukazatele: 

• ukazatele pro osobní dopravu: 

o celkový počet cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě: 

vyjadřuje počet osob přepravených dopravními prostředky po dopravní 

cestě za sledované období, jednotkou je počet, 

o celkový přepravní výkon ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě: rovná 

se  přepravě 1 osoby na vzdálenost 1 kilometru, jednotkou je osobový 

kilometr (oskm), 

o průměrná přepravní vzdálenost ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě: 

vychází ze vzorce: přepravní výkon (oskm)/přeprava osob (počet), 

jednotkou je km. 

• ukazatele pro nákladní dopravu: 

o celková přeprava zboží ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě: 

vyjadřuje hmotnost nákladu (věcí) v tunách (t) přepraveného 

dopravními prostředky za sledované období,   

o celkový přepravní výkon ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě: rovná 

se přepravě 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 kilometru, jednotkou je 

tunový kilometr (tkm). V železniční dopravě (pouze u společnosti  

ČD Cargo, a.s.) jsou tkm vyjádřeny jako tarifní, tj. ttkm (z důvodu 

přepravy věcí podle tarifní vzdálenosti), 

o  průměrná přepravní vzdálenost ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě: 

vychází ze vzorce: přepravní výkon (tkm)/přeprava věcí (t), jednotkou 

je km. 

 

3.4 Výpočet základních hospodářských ukazatelů a ukazatelů 

charakterizujících dopravní procesy v dopravním podniku 

3.4.1 Výpočet základních hospodářských ukazatelů 

V níže uvedené tabulce jsou hodnoty jednotlivých ukazatelů, jejichž zdrojem je účetní 

závěrka (rozvaha a výkaz zisku a ztráty), sestavená vždy za uplynulý rok k 31. prosinci roku 

2007 a 2006. Ukazatelé jsou doplněny vypočteným indexem 07/06, který je poměrem každé 

hodnoty ukazatele v roce 2007 a 2006 a znázorňuje o kolik procent se hodnota ukazatele 

v roce 2007 zvýšila nebo snížila oproti roku 2006. Analýza tohoto indexu 07/06 bude dále 

rozebrána v kapitole 3.5.1. 
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Společnost ČD Cargo, a.s. nemá k dispozici potřebné údaje hospodářských ukazatelů 

za roky 2006 a 2007, neboť společnost vznikla až k 1. 12. 2007, tedy její účetní rok doposud 

skýtá pouhých 13 měsíců (1. prosinec 2007 až 31. prosinec 2008). ČD Cargo, a.s. má za tyto 

roky k dispozici pouze ukazatele výsledku hospodaření za účetní období (výsledek 

hospodaření nákladní dopravy) a ukazatele tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb (tržby 

z nákladní dopravy celkem). 

Ukazatel výsledku hospodaření za účetní období za rok 2006 je auditovaný v souladu 

s ustanovením § 10 zákona č. 77/2002 Sb. 14 Za rok 2007 je ukazatel neauditovaný a je 

součtem hodnot společností ČD, a.s. za období 1 – 11/2007 a ČD Cargo, a.s. za období 

12/2007. 

Ukazatel tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb zahrnuje kromě tržeb z nákladní 

přepravy i výnosy z navazujících činností, souvisejících s nákladní přepravou. 

Přestože nebylo možné zjistit hodnoty všech požadovaných hospodářských ukazatelů 

za roky 2006 a 2007, nelze společnost ČD Cargo, a.s. v benchmarkingovém testu zcela 

opominout, neboť její přední místo mezi největšími železničními dopravci Evropské unie není 

zanedbatelné. Jen pro účely této diplomové práce se podařilo zjistit některé ukazatele za rok 

2008, s kterými bude alespoň rámcově pracováno v následujících kapitolách, především při 

výpočtu poměrových ukazatelů. 

Modrou barvou jsou zvýrazněny nejvyšší dosažené hodnoty Indexu 07/06, červenou 

hodnoty nejnižší. 

Základní hospodářské ukazatele: 

• aktiva celkem = pasiva celkem (v mil. Kč), 

• vlastní kapitál (v mil. Kč), 

• výsledek hospodaření za účetní období (v mil. Kč), 

• tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (v mil. Kč). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty 
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Tab. 1: Základní hospodářské ukazatele – aktiva/pasiva celkem a vlastní kapitál 

Aktiva/Pasiva  
celkem (mil. Kč) 

Vlastní kapitál  
(mil. Kč) Dopravní podniky 

2007 2006 
Index 07/06 

2007 2006 
Index 07/06 

České dráhy, a.s. 56 726 52 980 1,071 41 309 36 447 1,133 
Viamont, a.s. 685 616 1,112 240 240 1,000 

OKD Doprava, a.s. 3 281 3 319 0,989 2 587 2 500 1,035 
ČD Cargo, a.s. – – – – – – 

Unipetrol Doprava, s.r.o. 1 471 1 350 1,090 1 021 974 1,048 
Connex Morava, a.s. 1 080 1 057 1,022 849 804 1,056 
ČSAD Jihotrans, a.s. 812 758 1,071 211 310 0,681 

Četrans, a.s. 604 647 0,934 143 141 1,014 
TQM - holding, s.r.o. 397 376 1,056 180 170 1,059 
Čechofracht, a.s. 808 892 0,906 132 129 1,023 

 
Zdroj: Obchodní rejstřík, autorka 
 
 Tabulka ukazuje, že nejvíce aktiv a pasiv (majetku podniku a zdrojů jeho krytí)  

a vlastního kapitálu v obou letech mají České dráhy, a.s., a to nejen v porovnání s ostatními 

železničními osobními dopravci (Viamont a OKD Doprava), ale i mezi všemi ostatními 

dopravními společnostmi. Je to výsledek dlouholeté historie Českých drah a skutečnosti,  

že v dřívějších dobách byly ČD národním železničním podnikem.  

Nejvyššího meziročního růstu ukazatele aktiv/pasiv dosáhla společnost Viamont, a.s. 

(nárůst o 11,2 %), ukazatele vlastního kapitálu společnost ČD, a.s. (nárůst 13,3 %), tedy tito 

železniční osobní dopravci vykázali lepší výsledky ukazatelů než ostatní firmy. Oproti tomu 

společnosti ČSAD Jihotrans, a.s. poklesl vlastní kapitál v roce 2007 o 31,9 % (dopočet do 1) 

oproti roku 2006 a společnosti Čechofracht, a.s. aktiva/pasiva o 9,4 %. 

Tab. 2: Základní hospodářské ukazatele – výsledek hospodaření za účetní období  
  a tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

Výsledek hospodaření 
za účetní období (mil. Kč)

Tržby z prodeje  
vlastních výrobků 
a služeb (mil. Kč) Dopravní podniky 

2007 2006 

Index 
07/06 

2007 2006 

Index 
07/06 

České dráhy, a.s. 59 -449 1,131 36 262 36 656 0,989 
Viamont, a.s. 76 26 2,923 1 029 929 1,108 

OKD Doprava, a.s. 230 573 0,401 3 219 1 676 1,921 
ČD Cargo, a.s. 1385 1709 0,810 17604 17252 1,020 

Unipetrol Doprava, s.r.o. 48 83 0,578 640 1 910 0,335 
Connex Morava, a.s. 50 33 1,515 624 642 0,972 
ČSAD Jihotrans, a.s. 32 32 1,000 1 327 1 225 1,083 

Četrans, a.s. 2 -141 1,014 1 151 1 360 0,846 
TQM - holding, s.r.o. 14 5 2,800 494 534 0,925 
Čechofracht, a.s. 3 8 0,375 1565 1502 1,042 

 
Zdroj: Obchodní rejstřík, autorka 
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 Nejvyšší ztrátu z hodnoceného vzorku měly České dráhy, a.s. v roce 2006, nicméně 

jejich meziroční index vzrostl o celých 113 %. Nejvyšší nárůst meziročního Indexu 07/06 

zisku dosáhla společnost Viamont, a.s. (nárůst o 192,3 %), naopak nejvyšší ziskový propad 

měla společnost Čechofracht, a.s. (pokles o 62,5 %).  

 OKD Doprava, a.s. měla v roce 2007 o 92,1 % více tržeb než v roce 2006, naopak 

společnost Unipetrol Doprava, s.r.o. se se svými tržbami propadla v roce 2007 o 66,5 %. 

 V následující tabulce jsou hodnoty vybraných poměrových ukazatelů, jejichž zdrojem 

jsou také účetní závěrky dopravních firem. Rozdílem oproti předcházejícím ukazatelům je 

skutečnost, že je nelze přímo zjistit z účetních výkazů, ale musí být dány do poměru vždy dva 

ukazatele, dle daných vzorců: 

• ukazatel likvidity (solventnosti, platební schopnosti): vyjadřuje schopnost 

podniku získat prostředky pro úhradu krátkodobých závazků přeměnou 

jednotlivých složek majetku na peněžní hotovost: 

o ukazatel běžné likvidity (likvidita 3. stupně) = oběžná 

aktiva/krátkodobé závazky (bezrozměrné číslo),  

• ukazatel zadluženosti (finanční páky, struktury zdrojů): vyjadřuje, kolik 

majetku podniku je financováno cizím kapitálem: 

o ukazatel celkové zadluženosti = cizí zdroje/pasiva (bezrozměrné číslo), 

• ukazatel ziskovosti (výnosnosti, rentability): měří úspěšnost (čistý výsledek) 

podnikového snažení, v tomto případě měří ziskovost vlastního kapitálu: 

o ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) = účetní hospodářský 

výsledek/vlastní kapitál (bezrozměrné číslo), 

 
Tab. 3: Základní hospodářské ukazatele – vybrané poměrové ukazatele 
 

Běžná likvidita Zadluženost Rentabilita vlastního 
kapitálu Dopravní podniky 

2007 2006 2007 2006 2007 2006 
České dráhy, a.s. 0,625 1,041 0,267 0,308 0,001 -0,012 

Viamont, a.s. 1,610 1,642 0,598 0,611 0,319 0,109 
OKD Doprava, a.s. 2,474 2,379 0,208 0,183 0,089 0,229 
ČD Cargo, a.s. – – – – – – 

Unipetrol Doprava, s.r.o. 1,498 1,965 0,306 0,245 0,047 0,086 
Connex Morava, a.s. 3,476 1,977 0,213 0,238 0,059 0,041 
ČSAD Jihotrans, a.s. 1,602 1,555 0,718 0,587 0,150 0,088 

Četrans, a.s. 0,712 0,728 0,679 0,706 0,014 -0,999 
TQM - holding, s.r.o. 1,033 1,094 0,523 0,538 0,080 0,029 
Čechofracht, a.s. 1,593 0,624 0,836 0,855 0,023 0,065 

Zdroj: Obchodní rejstřík, autorka 
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 Nejvyšší hodnotu běžné likvidity vykazuje autobusový dopravce Connex Morava, a.s., 

nejnižší pak společnost České dráhy, a.s., oba v roce 2007. Hodnotu poměrového ukazatele 

zadluženosti má nejvyšší společnost Čechofracht, a.s., nejnižší OKD Doprava, a.s., oba v roce 

2006. Rentabilitu (výnosnost) vlastního kapitálu vykazuje v nejvyšší hodnotě společnost 

Viamont, a.s. v roce 2007, v nejnižší záporné hodnotě společnost Četrans, a.s. v roce 2006. 

3.4.2 Výpočet ukazatelů charakterizujících dopravní procesy v dopravním podniku 

V níže uvedených tabulkách jsou ukazatele zvlášť pro osobní a nákladní dopravu. 

Zdrojem těchto hodnot jsou statistické ročenky dopravních firem, výkazy DOP Ministerstva 

dopravy ČR (MD), např. Dop (MD) 3-04 „Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě“, 

podnikové informační systémy, u některých firem lze najít tyto hodnoty v jejich výroční 

zprávě. 

Údaje pro tuto skupinu ukazatelů jsou čerpány především z prodeje jízdních dokladů  

a informačního systému dopravních firem. Dále jsou údaje zpracovávány např. pro výpočet 

mezd, fakturaci (u nepravidelné a smluvní autobusové přepravy) a pro zpracování výkazů 

DOP (MD). Analýza těchto ukazatelů bude provedena v kapitole 3.5.2. 

Ukazatele pro osobní dopravu: 

• celkový počet cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě (počet 

v mil.), 

• celkový přepravní výkon ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě (mil. 

oskm), 

• průměrná přepravní vzdálenost ve vnitrostátní a mezinárodní  

přepravě = přepravní výkony (oskm)/přeprava osob (počet), vyjádřeno v km. 
  

Následuje tabelární zobrazení ukazatelů osobní dopravy charakterizující dopravní 

procesy v dopravním podniku. Mezi železničními osobními dopravci přepravily nejvíce osob 

České dráhy, a.s., a to v roce 2007, což je samozřejmé z toho důvodu, že ČD, a.s. mají na trhu 

železniční osobní dopravy stále ještě majoritní podíl. Nejméně osob přepravila OKD Doprava, 

a.s., avšak na skutečnost, že provozuje pouze jedinou trať, jde o dobrý výsledek, přestože jí 

v roce 2007 poklesl počet cestujících oproti roku 2006 o 11,3 %. Nejvyššího, 52,2% nárůstu 

počtu cestujících dosáhla společnost Viamont, a.s. Zcela analogicky k počtu přepravených 

cestujících lze sledovat výsledky přepravního výkonu. Ukazatel průměrné přepravní 

vzdálenosti, přestože je výsledkem obou předchozích ukazatelů, podává odlišné výsledky  

u sledovaného meziročního indexu, kdy společnost OKD Doprava, a.s. oproti předchozím 
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špatným výsledkům vykázala téměř neměnný meziroční index průměrné přepravní 

vzdálenosti, zatímco Viamont, a.s. měl jeho hodnotu nejnižší. 

 Autobusoví dopravci Connex Morava, a.s. a ČSAD Jihotrans, a.s. vykazují velké 

rozdíly v počtu přepravených cestujících a přepravního výkonu v obou letech. Přestože 

společnost Connex Morava, a.s. přepravuje asi desetkrát více cestujících než ČSAD Jihotrans, 

a.s., zaznamenala vyšší ztrátu cestujících v roce 2007 oproti roku 2006, a to o 4,3 %. Stejně 

tak dosahuje i nižšího nárůstu přepravního výkonu oproti roku 2006 než ČSAD Jihotrans, a.s., 

i když jen nepatrně (nárůst 0,5 %, ČSAD Jihotrans má nárůst o 0,7 %). Naopak hodnoty 

průměrné přepravní vzdálenosti společnosti ČSAD Jihotrans, a.s. jsou vyšší, nicméně jejich 

meziroční index dosáhl nižší hodnoty než u společnosti Connex Morava, a.s. (pouze  

2,6% nárůst). 

 
Tab. 4: Ukazatelé osobní dopravy charakterizující dopravní procesy v dopravním 

podniku 
 

Počet  
cestujících  

(mil.) 

Přepravní výkon 
(mil. oskm) 

Průměrná  
přepravní  
vzdálenost  

(km) 

Železniční 
dopravci 

2007 2006 

Index 
07/06

2007 2006 

Index 
07/06

2007 2006 

Index 
07/06

České dráhy, a.s. 181,918 180,939 1,005 6855,20 6887,10 0,995 37,680 38,060 0,990
Viamont, a.s. 1,412 0,928 1,522 20,751 14,392 1,442 14,696 15,509 0,948

OKD Doprava, 
a.s. 0,086 0,097 0,887 1,034 1,170 0,884 12,023 12,062 0,997

Počet  
cestujících (mil.) 

Přepravní výkon 
(mil. oskm) 

Průměrná  
přepravní 
vzdálenost  

(km) 

Autobusoví 
dopravci 

2007 2006 

Index 
07/06

2007 2006 

Index 
07/06

2007 2006 

Index 
07/06

Connex Morava, 
a.s. 49,044 51,225 0,957 643,562 640,60 1,005 13,122 12,506 1,049

ČSAD Jihotrans, 
a.s. 5,075 5,172 0,981 155,171 154,158 1,007 30,580 29,810 1,026

 
Zdroj: podnikové informační databáze, autorka 
 

Následuje výpočet ukazatelů pro nákladní dopravu: 

• celková přeprava zboží ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě (mil. t),  

• celkový přepravní výkon ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě  

(mil. tkm/ttkm), 

• průměrná přepravní vzdálenost ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě 

= přepravní výkony (tkm)/přeprava zboží (t), vyjádřena v km. 
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Tab. 5: Ukazatelé nákladní dopravy charakterizující dopravní procesy v dopravním 
  podniku  

 

Přeprava zboží  
(mil. tun) 

Přepravní výkon 
(mil. tkm) 

Průměrná  
přepravní  

vzdálenost (km) 
Železniční 
dopravci 

2007 2006 

Index 
07/06

2007 2006 

Index 
07/06

2007 2006 

Index 
07/06

ČD Cargo, a.s. 82,853 81,369 1,018 15 328 14 813,2 1,035 185 182 1,016
OKD 

Doprava, a.s. 10,140 8,465 1,198 451,980 369,552 1,223 44,574 43,656 1,021

Unipetrol 
Doprava, s.r.o. 1,449 1,309 1,107 – – – – – – 

Přeprava zboží  
(mil. tun) 

Přepravní výkon 
(mil. ttkm) 

Průměrná 
přepravní 

vzdálenost (km) 
Silniční 

dopravci 
2007 2006 

Index 
07/06

2007 2006 

Index 
07/06

2007 2006 

Index 
07/06

Četrans, a.s. 15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
TQM - 

holding, s.r.o. 0,256 0,220 1,164 10,0 11,0 0,909 39,063 50,0 0,781

Čechofracht, 
a.s. 453 445 1,018 48 141 50 398 0,955 106,272 113,254 0,938

 
Zdroj: podnikové informační databáze, autorka 

 Mezi železničními nákladními dopravci má nejvyšší hodnotu ukazatele množství 

přepraveného zboží společnost ČD Cargo, a.s., která je stabilně pátým největším železničním 

nákladním dopravcem v EU. Tomuto ukazateli odpovídá i výše přepravního výkonu 

v tarifních tkm a průměrná přepravní vzdálenost, nicméně ve všech třech ukazatelích dosáhlo 

ČD Cargo, a.s. nižších hodnot meziročních indexů než společnost OKD Doprava, a.s. Se 

společností Unipetrol Doprava, s.r.o. nelze porovnávat ukazatel přepravního výkonu  

a průměrné přepravní vzdálenosti, neboť tato společnost sleduje pouze ukazatel přepravního 

výkonu v hrubých tunových kilometrech (hrtkm), nikoliv v tunových km. V množství 

přepraveného zboží obsadila prostřední pozici výše meziročního indexu 07/06. 

 Silniční nákladní dopravci budou do benchmarkingového testu zahrnuti pouze dva, 

neboť společnost Četrans, a.s. i na opakované výzvy pro poskytnutí dat bohužel vůbec 

nereagovala a údaje potřebné pro výpočet meziročních indexů nebyly zjištěny. Vyššího 

nárůstu meziročního indexu počtu přepraveného zboží dosáhla společnost TQM – holding, 

s.r.o., a to o 16,4 %, v ostatních dvou ukazatelích vykazuje již horší výsledky než společnost 

Čechofracht, a.s. 

 

                                                 
15 údaje nezjištěny 
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3.5 Analýza základních hospodářských ukazatelů a ukazatelů 

charakterizujících dopravní procesy v dopravním podniku 

3.5.1 Analýza základních hospodářských ukazatelů 

V této kapitole budou porovnány meziroční indexy 07/06 základních hospodářských 

ukazatelů, které udávají, o kolik procent se hodnota ukazatele v roce 2007 zvýšila nebo snížila 

oproti roku 2006. 

Analyzované základní hospodářské ukazatele: 

• aktiva celkem = pasiva celkem, 

• vlastní kapitál, 

• výsledek hospodaření za účetní období, 

• tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 

Modrou barvou jsou zvýrazněny nejvyšší dosažené hodnoty jednotlivých indexů 

zvlášť mezi železničními osobními nebo nákladními dopravci, silničními osobními 

(autobusovými) nebo nákladními dopravci, červenou pak hodnoty nejnižší. 

 
Tab. 6: Základní hospodářské ukazatele (v bezrozměrných číslech a v procentech) 

Aktiva/Pasiva 
celkem 

Vlastní  
kapitál 

Výsledek 
hospodaření za 
účetní období 

Tržby z prodeje 
vlastních 
výrobků  
a služeb Dopravní 

podniky 
Index 
07/06 

Index 
07/06 
(%) 

Index 
07/06 

Index 
07/06 
(%) 

Index 
07/06 

Index 
07/06 
(%) 

Index 
07/06 

Index 
07/06 
(%) 

České dráhy, a.s. 1,071 107,1 1,133 113,3 1,131 113,1 0,989 98,9 
Viamont, a.s. 1,112 111,2 1,000 100 2,923 292,3 1,108 110,8 

OKD Doprava, 
a.s. 0,989 98,9 1,035 103,5 0,401 40,1 1,921 192,1 

ČD Cargo, a.s. – – – – 0,810 81 1,02 102 
Unipetrol 

Doprava, s.r.o. 1,090 109 1,048 104,8 0,578 57,8 0,335 33,5 

OKD Doprava, 
a.s. 0,989 98,9 1,035 103,5 0,401 40,1 1,921 192,1 

Connex Morava, 
a.s. 1,022 102,2 1,056 105,6 1,515 151,5 0,972 97,2 

ČSAD Jihotrans, 
a.s. 1,071 107,1 0,681 68,1 1,000 100 1,083 108,3 

Četrans, a.s. 0,934 93,4 1,014 101,4 1,014 101,4 0,846 84,6 
TQM - holding, 

s.r.o. 1,056 105,6 1,059 105,9 2,800 280 0,925 92,5 

Čechofracht, a.s. 0,906 90,6 1,023 102,3 0,375 37,5 1,042 104,2 
 
Zdroj: Obchodní rejstřík, autorka 
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Následující grafy znázorní jednotlivé růsty a poklesy Indexů 07/06 základních 

hospodářských ukazatelů v roce 2007 oproti roku 2006, vyjádřené v procentních bodech. 

 
Obr. 7: Porovnání základních hospodářských ukazatelů železničních osobních dopravců (v %) 
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Zdroj: Obchodní rejstřík, autorka 

 

Ukazatele aktiv/pasiv a vlastního kapitálu nevykazují mezi železničními osobními 

dopravci příliš velké rozdíly, nejvyšší 11,2% meziroční nárůst aktiv/pasiv vykazuje 

společnost Viamont, a.s., naopak 1,1% pokles vykazuje OKD Doprava, a.s. Ukazatel 

vlastního kapitálu vykazuje mezi společnostmi menší výkyvy, 13,3% nárůst mají České 

dráhy, a.s., u společnosti Viamont, a.s. došlo ke stagnaci vlastního kapitálu (z důvodu 

zaokrouhlení téměř nedošlo k jeho změně). Ve všech třech společnostech v roce 2007 vlastní 

kapitál dosáhl vyšších hodnot než v roce 2006. 

 Ukazatelé výsledek hospodaření za účetní období a tržby z prodeje vlastních výrobků  

a služeb vykazují mezi železničními osobními dopravci výrazné rozdíly. Společnost Viamont, 

a.s. dosáhla v roce 2007 o 192,3 % vyšší zisk než v roce 2006, zato společnost OKD Doprava, 

a.s. se se svým ziskem propadla o téměř 60 %. České dráhy, a.s. byly ziskovější  

o 113,1 %. V tržbách vede s 92,1% nárůstem OKD Doprava, a.s., mírný 1,1% pokles mají 

České dráhy, a.s. 

 

 

 

   49  



Benchmarking dopravních společností a identifikace best practices 
Tvorba benchmarkingového testu 

Obr. 8: Porovnání základních hospodářských ukazatelů železničních nákladních 
    dopravců (v %) 
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U železničních nákladních dopravců bohužel nelze zjistit všechny ukazatele za roky 

2006 a 2007, a to u společnosti ČD Cargo, a.s. z důvodu jejího krátkého samostatného 

působení na železničním dopravním trhu (segment železniční nákladní dopravy ČD Cargo, 

a.s. se oddělil od společnosti České dráhy, a.s. až 1. 12. 2007). Ukazatel aktiv/pasiv  

a vlastního kapitálu lze tedy porovnat jen u společností Unipetrol Doprava, s.r.o.  

a OKD Doprava, a.s., která byla do benchmarkingového testu zahrnuta hned dvakrát, za 

segment osobní i nákladní železniční dopravy. Aktiva/pasiva a vlastní kapitál, stejně jako  

u železničních osobních dopravců nevykazují velké meziroční výkyvy. 9% růst aktiv/pasiv 

zaznamenal Unipetrol Doprava, s.r.o., 1,1% pokles OKD Doprava, a.s. Vlastní kapitál u obou 

společností mírně vzrostl. 

 Výsledek hospodaření a tržby, tentokrát již s údaji společnosti ČD Cargo, a.s. vykazují 

značné rozdíly, i přesto, že všechny tři společnosti dosáhly menších zisků než v roce 2006. 

Nejmenší 19% pokles zisku má ČD Cargo, a.s., nejvyšší ziskový propad o 60 % má  

OKD Doprava, a.s. S tržbami se nejvíce propadl Unipetrol Doprava, s.r.o.,  

a to o 66,5 %, velký 92,1% nárůst má OKD Doprava, a.s. ČD Cargo, a.s. vykázalo 2% nárůst 

tržeb. 

 

   50  



Benchmarking dopravních společností a identifikace best practices 
Tvorba benchmarkingového testu 

Obr. 9: Porovnání základních hospodářských ukazatelů autobusových dopravců (v %) 
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 Autobusoví dopravci Connex Morava, a.s. a ČSAD Jihotrans, a.s. se nejvíce liší  

u ukazatele vlastního kapitálu a výsledku hospodaření. V roce 2007 vzrostl vlastní kapitál 

společnosti Connex Morava, a.s. o 5,6 %, ČSAD Jihotransu, a.s. poklesl o 31,9 %. Zisk 

společnosti ČSAD Jihotrans, a.s. stagnoval, Connex Morava, a.s. dosáhl téměř 52% nárůstu 

zisku. 

 Aktiva/pasiva u obou společností vzrostla, nejvíce u ČSAD Jihotransu, a.s.,  

a to o 7,1 %. Tržby této společnosti vzrostly o 8,3 %, Connex Morava, a.s. na tržbách ztratil  

2,8 %. 
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Obr. 10: Porovnání základních hospodářských ukazatelů silničních nákladních 
                dopravců (v %) 
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 Silniční nákladní dopravci zaznamenali značné rozdíly v ukazateli výsledku 

hospodaření. Vlastní kapitál se všem těmto dopravcům zvýšil oproti roku 2006, nejvíce 

společnosti TQM – holding, s.r.o. o celých 5,9 %, nejméně společnosti Četrans, a.s., pouze  

o více než 1 %. U ukazatele výsledku hospodaření, nejvyšší 180% nárůst zisku měla 

společnost TQM - holding, s.r.o., nejvyšší 62,5% ziskový propad vykázala společnost 

Čechofracht, a.s. Menší rozdíly lze shlédnout u ukazatelů aktiv/pasiv a tržeb. TQM – holding, 

s.r.o. vykázal nejvyšší 5,6% nárůst aktiv/pasiv, Četrans, a.s. a Čechofracht, a.s. dosáhly 

poklesu aktiv/pasiv v roce 2007. Nejvyšší 15,4% propad tržeb zaznamenal Četrans, zatímco 

Čechofracht měl více než 4% nárůst.  

 
Předmětem porovnání budou dále vybrané poměrové ukazatele: 

• ukazatel běžné likvidity (solventnosti, platební schopnosti), 

• ukazatel celkové zadluženosti (finanční páky, struktury zdrojů), 

• ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE). 
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Tab. 7: Poměrové ukazatele (v bezrozměrných číslech a v procentech) 
 

Běžná likvidita Zadluženost ROE 
Dopravní podniky 2007 2006 2007 2007

(%) 
2006 2006

 (%) 
2007 2007 

(%) 
2006 2006 

(%) 
České dráhy, a.s. 0,625 1,041 0,267 26,7 0,308 30,8 0,001 0,1 -0,012 -1,2 

Viamont, a.s. 1,610 1,642 0,598 59,8 0,611 61,1 0,319 31,9 0,109 10,9 
OKD Doprava, a.s. 2,474 2,379 0,208 20,8 0,183 18,3 0,089 8,9 0,229 22,9 
ČD Cargo, a.s. – – – – – – – – – – 

Unipetrol Doprava, 
s.r.o. 1,498 1,965 0,306 30,6 0,245 24,5 0,047 4,7 0,086 8,6 

OKD Doprava, a.s. 2,474 2,379 0,208 20,8 0,183 18,3 0,089 8,9 0,229 22,9 
Connex Morava, a.s. 3,476 1,977 0,213 21,3 0,238 23,8 0,059 5,9 0,041 4,1 
ČSAD Jihotrans, a.s. 1,602 1,555 0,718 71,8 0,587 58,7 0,150 15,0 0,088 8,8 

Četrans, a.s. 0,712 0,728 0,679 67,9 0,706 70,6 0,014 1,4 -0,999 -99,9
TQM - holding, s.r.o. 1,033 1,094 0,523 52,3 0,538 53,8 0,080 8,0 0,029 2,9 
Čechofracht, a.s. 1,593 0,624 0,836 83,6 0,855 85,5 0,023 2,3 0,065 6,5 

 
Zdroj: Obchodní rejstřík, autorka 

 

Ukazatel běžné likvidity zohledňuje výši celkových oběžných aktiv podniku. 

Charakterizuje schopnost podniku plnit svoje krátkodobé závazky. Standardní hodnota běžné 

likvidity je 2,5 (bezrozměrné číslo), což znamená, že až 40 % oběžných aktiv by se mělo 

přeměnit na peníze k úhradě požadovaných krátkodobých závazků. U finančně zdravých 

firem je hodnota ukazatele 2 až 3, postačuje však i hodnota 1 až 2. Naopak hodnota běžné 

likvidity < 1 udává, že firma krátkodobými zdroji financuje stálá aktiva pomaleji a nemá 

dostatek pohotových zdrojů k vyrovnání závazků, které má v blízké době uhradit. Proto je 

třeba přehodnotit výši nejlikvidnějších aktiv a poměr aktiv k likvidním aktivům. 

Ukazatel zadluženosti udává podíl věřitelů (cizích zdrojů) na financování potřeb. 

Nazývá se „ukazatelem věřitelského rizika“. Věřitel si na jeho hodnotě zanalyzuje bezpečnost 

pohledávek, které má vůči dané firmě. Nízká hodnota má pro věřitele větší jistotu, že 

v případě likvidace dlužnického podniku bude jeho pohledávka uspokojena. Na druhé straně 

mají firmy zájem na vyšší hodnotě zadluženosti, protože cizí zdroje jsou levnější než zdroje 

vlastní, čímž se zvyšuje výnosnost jejich kapitálu. 

Nízká hodnota ukazatele zadluženosti činí 0,3 (bezrozměrné číslo), průměrná je 0,3 až 

0,5, vysoká 0,5 až 0,7, riziková 0,7 >. Hodnota tohoto ukazatele se standardně vyjadřuje 

v procentech. Při vysoké hodnotě tohoto ukazatele je nutné přehodnotit celkovou strategii 

tvorby hospodářského výsledku a vynaložené náklady, především investiční a zhodnotit jejich 

efektivnost. Také je třeba přehodnotit strukturu cizích zdrojů, především v tom, jaká aktiva 

jsou jimi kryta. 
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Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) charakterizuje zhodnocování (nebo také 

návratnost) vlastního kapitálu, jehož minimální hodnota je dána alternativním výnosem 

kapitálu, který je pro podnikatele přístupný.   

Čím vyšší hodnota ROE, tím lépe. Hodnota ROE se taktéž udává v procentech. Nízké 

hodnoty ukazatele ROE jsou způsobeny nízkým, někdy až záporným hospodářským 

výsledkem před zdaněním, což signalizuje, že strategie a tvorba zisku firmy není správně 

orientovaná na dosažení zisku a firma neefektivně využívá svoje investice. 

Přestože nelze zjistit poměrové ukazatele za společnost ČD Cargo, a.s. za roky  

2006 a 2007 a nelze je tudíž porovnat s ostatními železničními nákladními dopravci Unipetrol 

Doprava, s.r.o. a OKD Doprava, a.s., budou dále okrajově zmíněny a porovnány vypočtené 

poměrové ukazatele společnosti ČD Cargo, a.s. za rok 2008. 

Následující grafická znázornění poměrových ukazatelů budou porovnávat jejich 

hodnoty v roce 2006 a 2007 v jednotlivých společnostech. 

 
Obr. 11: Porovnání poměrových ukazatelů zadluženosti a ROE železničních osobních 
               dopravců (v %) 
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Zdroj: Obchodní rejstřík, autorka 
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Obr. 12: Porovnání poměrového ukazatele běžné likvidity železničních osobních  
               dopravců (bezrozměrné číslo) 
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Zdroj: Obchodní rejstřík, autorka 

 

 Nejvíce byla mezi železničními osobními dopravci zadlužena společnost Viamont, 

a.s., jejíž podíl věřitelů na celkovém kapitálu byl v roce 2006 61,1 %, v roce 2007 se 

zadluženost mírně snížila na 59,8 %, což je však stále hodnota, odpovídající vysoké 

zadluženosti. U společnosti České dráhy, a.s. se zadluženost také snížila z 30,8 % na  

26,7 %, čímž se dostala z průměrné na nízkou zadluženost, společnosti OKD Doprava, a.s. 

zadluženost v roce 2007 mírně vzrostla o 2,5 %, přesto je její zadluženost nízká. 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu (dále ROE) je třeba vykazovat v co nejvyšších 

hodnotách. Tuto dosáhla mezi železničními osobními dopravci společnost Viamont, a.s., která 

v roce 2007 měla o 21 % vyšší ROE než v roce 2006, čímž vykázala ze 100 Kč vloženého 

vlastního kapitálu výnos 31,9 Kč. Naopak společnost OKD Doprava, a.s. dosáhla v roce  

2007 značně horších výsledků, kdy její výnos ze 100 Kč vlastního jmění poklesl  

z 22,9 Kč na 8,9 Kč. Uspokojivých výsledků dosáhly oproti roku 2006 České dráhy, a.s., když 

se ze ztráty na vlastním kapitálu dostaly alespoň do kladných hodnot a vykázaly  

z 1 000 Kč vlastního jmění výnos 1 Kč. 

Mezi železničními osobními dopravci má nedostatečnou hodnotu běžné likvidity 

společnost České dráhy, a.s., pouze v roce 2007, dostatečných hodnot mezi 1 až 2 zaznamenal 

v obou letech Viamont, a.s. a České dráhy, a.s. v roce 2006, hodnot vyšších než 2 dosáhla 

společnost OKD Doprava, a.s., která je tak z hlediska platební schopnosti v plnění 

krátkodobých závazků finančně zdravým podnikem. 
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Obr. 13: Porovnání poměrových ukazatelů zadluženosti a ROE železničních 
               nákladních dopravců (v %) 
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Obr. 14: Porovnání poměrového ukazatele běžné likvidity železničních nákladních 
               dopravců (bezrozměrné číslo) 
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Zdroj: Obchodní rejstřík, autorka 

 Zadluženost železničních nákladních dopravců Unipetrol Doprava, s.r.o.  

a OKD Doprava, a.s. v obou případech vzrostla, společnost Unipetrol Doprava, s.r.o. byla 

v roce 2007 zadlužena průměrně, OKD Doprava, a.s. stejně jako v roce 2006 vykázala nízkou 

zadluženost. 44% zadluženost společnosti ČD Cargo, a.s. v roce 2008 je průměrná. 
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ROE společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o. se snížil z 8,6 Kč v roce 2006 na  

4,7 Kč v roce 2007 na 100 Kč vlastního jmění, nemalý propad ukazatele ROE vykázala 

společnost OKD Doprava, a.s. ROE společnosti ČD Cargo, a.s. s hodnotou 8,6 v roce  

2008 znamená, že ze 100 Kč vlastního jmění dosahuje výnosu 8,6 Kč. 

Železniční nákladní dopravce Unipetrol Doprava, s.r.o. dosáhl dostačující hodnoty 

ukazatele běžné likvidity, i když se jeho hodnota oproti roku 2006 mírně snížila, společnost 

OKD Doprava, a.s. je finančně zdravým podnikem. Hodnota ukazatele běžné likvidity  

0,545  společnosti ČD Cargo, a.s. je zcela nedostačující. 

 
Obr. 15: Porovnání poměrových ukazatelů zadluženosti a ROE autobusových  
               dopravců (v %) 
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 Autobusoví dopravci Connex Morava, a.s. a ČSAD Jihotrans, a.s. dosahují v hodnotě 

ukazatele zadluženosti velké rozdíly. Zadluženost společnosti Connex Morava, a.s. je nízká, 

naopak ČSAD Jihotrans, a.s. měl v roce 2006 vysokou zadluženost, o rok později dosáhl až  

na zadluženost rizikovou (téměř 72 %). Oba autobusoví dopravci zaznamenali v roce  

2007 vyšší hodnotu ROE než v předchozím roce, nejvyšší hodnotu měl ČSAD Jihotrans, a.s., 

kdy ze 100 Kč vlastního jmění dosáhl na výnos 15 Kč. 

 

 

   57  



Benchmarking dopravních společností a identifikace best practices 
Tvorba benchmarkingového testu 

Obr. 16: Porovnání poměrového ukazatele běžné likvidity autobusových  
               dopravců (bezrozměrné číslo) 
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 Hodnot běžné likvidity dosahují tyto společnosti na dostačující úrovni, společnost 

Connex Morava, a.s. v roce 2007 dosáhla vynikající hodnoty téměř 3,5, takže její věřitelé 

nemuseli mít žádné obavy z toho, že by jim společnost neuhradila jejich finanční závazky, 

které vůči nim měla. 

Obr. 17: Porovnání poměrových ukazatelů zadluženosti a ROE silničních nákladních 
               dopravců (v %) 
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Obr. 18: Porovnání poměrového ukazatele běžné likvidity silničních nákladních 
               dopravců (bezrozměrné číslo) 
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 Všichni silniční nákladní dopravci vykazují vysokých hodnot ukazatele zadluženosti. 

Vysokou, více než 50% zadluženost mají společnosti Četrans, a.s. (v roce 2007),  

a TQM - holding, s.r.o. Rizikovou zadluženost nad 70 % mají společnosti Četrans, a.s. (pouze 

v roce 2006) a Čechofracht, a.s. v obou letech, kdy v roce 2006 dosáhla hodnoty  

85,5 % zadluženosti, v roce 2007 se jí zadluženost snížila na 83,6 %. Z dlouhodobého 

hlediska je takto vysoká hodnota zadluženosti neudržitelná, přestože jsou cizí zdroje levnější 

než zdroje vlastní, věřitelé firmy jsou vystaveni velkému riziku, že v případě likvidace 

společnosti nebudou splaceny jejich finanční pohledávky.  

 ROE silničních nákladních dopravců vykazuje velké rozdíly ve svých hodnotách. 

Naprostá ztrátovost vlastního jmění společnosti Četrans, a.s. v roce 2006 (způsobená téměř 

stejnou výší vlastního kapitálu a účetního hospodářského výsledku v záporném čísle) se 

v roce 2007 změnila na 14ti Kč. výnos z 1 000 Kč vlastního kapitálu, společnost TQM - 

holding, s.r.o. získala ze 100 Kč vlastního jmění 8mi Kč výnos v roce 2007, jen společnost 

Čechofracht, a.s. dosáhla oproti roku 2006 horších výsledků, kdy jí ROE pokleslo ze 65 Kč na 

23 Kč výnos z 1 000 Kč vlastního jmění.  

 Ukazatele běžné likvidity mají společnosti TQM - holding, s.r.o. a Čechofracht, a.s.  

v mezích dostačujících hodnot větších než 1 (Čechofracht však jen v roce 2007), výjimkou je 

společnost Četrans, a.s., jejíž výše běžné likvidity je nedostatečná a věřitelé by měli důvod 

obávat se o navrácení svých finančních prostředků, které jim společnost dlužila. 
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3.5.2 Analýza ukazatelů charakterizujících dopravní procesy v dopravním podniku 

V následující kapitole budou porovnány meziroční indexy 07/06 ukazatelů pro osobní 

a nákladní dopravu, železniční nebo silniční, vyjadřující nárůst nebo pokles hodnoty ukazatele 

v roce 2007 oproti roku 2006. Indexy jsou standardně převedeny na procenta. 

Stejně jako v předchozí kapitole, modrou barvou jsou zvýrazněny hodnoty nejvyšší, 

červenou barvou hodnoty nejnižší. 

Ukazatele pro osobní dopravu: 

• celkový počet cestujících ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě (mil.), 

• celkový přepravní výkon ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě (mil. 

oskm), 

• průměrná přepravní vzdálenost ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě 

(km). 

 

Tab. 8: Dopravní ukazatelé pro osobní železniční a autobusovou dopravu 
 

Počet cestujících 
(mil.) 

Přepravní výkon  
(mil. oskm) 

Průměrná přepravní 
vzdálenost (km) Železniční dopravci 

Index 
07/06 

Index  
07/06 (%) 

Index 
07/06 

Index  
07/06 (%) 

Index  
07/06 

Index  
07/06 (%)

České dráhy, a.s. 1,005 100,5 0,995 99,5 0,99 99,0 
Viamont, a.s. 1,522 152,2 1,442 144,2 0,948 94,8 

OKD Doprava, a.s. 0,887 88,7 0,884 88,4 0,997 99,7 
Počet cestujících 

(mil.) 
Přepravní výkon  

(mil. oskm) 
Průměrná přepravní 

vzdálenost (km) Autobusoví dopravci 
Index 
07/06 

Index  
07/06 (%) 

Index 
07/06 

Index  
07/06 (%) 

Index 
07/06 

Index  
07/06 (%)

Connex Morava, a.s.  0,957 95,7 1,005 100,5 1,049 104,9 
ČSAD Jihotrans, a.s. 0,981 98,1 1,007 100,7 1,026 102,6 

Zdroj: podnikový informační systém, autorka 

 

Na následujícím grafu je zobrazen nejvyšší nárůst v počtu přepravených cestujících 

v roce 2007, který zaznamenala společnost Viamont, a.s., a to o 52,2 %, naopak pokles 

vykázala společnost OKD Doprava, a.s. o 11,3 %. Podobné výsledky byly dosaženy  

u přepravního výkonu, cca 44% nárůst dosáhl Viamont, a.s., pokles o 11,6 % OKD Doprava, 

a.s., pokles přepravního výkonu vykázaly také České dráhy, a.s., a to o 0,5 %. Nejméně se 

meziročně snížila průměrná přepravní vzdálenost společnosti OKD Doprava, a.s., která 

dosáhla pouze 0,3% pokles oproti roku 2006, zatímco např. Viamont, a.s. má pokles více než 

5%. 
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Obr. 19: Porovnání dopravních ukazatelů pro osobní železniční dopravu (v %) 
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Obr. 20: Porovnání dopravních ukazatelů pro osobní autobusovou dopravu  (v %) 
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Autobusoví dopravci Connex Morava, a.s. a ČSAD Jihotrans, a.s. dosahují podobných 

výsledků, v počtu přepravených cestujících obě společnosti vykázaly oproti roku  

2006 propad, menší téměř 2% vykázala společnost ČSAD Jihotrans, a.s., větší propad měl 

Connex Morava, a.s. o 4,3 %. V hodnotě ukazatele přepravního výkonu se obě společnosti 

téměř nelišily, přesto o 0,2 % předčila společnost ČSAD Jihotrans, a.s. společnost Connex 

Morava, a.s. Konečně lepšího výsledku dosáhl Connex Morava, a.s. až u ukazatele průměrné 
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přepravní vzdálenosti, který se zvýšil o 4,9 % oproti roku 2006, ČSAD Jihotrans, a.s. 

zaznamenal růst 2,6 %. 

Následují ukazatele pro nákladní dopravu: 

• celková přeprava zboží ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě (mil. tun), 

• celkový přepravní výkon ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě (mil. tkm), 

• průměrná přepravní vzdálenost ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě (km). 

Tab. 9: Dopravní ukazatelé pro nákladní železniční a silniční dopravu  

Přeprava zboží  
(mil. tun) 

Přepravní výkon  
(mil. tkm) 

Průměrná přepravní 
vzdálenost (km) Železniční dopravci 

Index 
07/06 

Index 
07/06 (%)

Index 
07/06 

Index  
07/06 (%)

Index  
07/06 

Index  
07/06 (%)

ČD Cargo, a.s. 1,018 101,8 1,035 103,5 1,016 101,6 
OKD Doprava, a.s. 1,198 119,8 1,223 122,3 1,021 102,1 

Unipetrol Doprava, s.r.o. 1,107 110,7 – – – – 
Přeprava zboží  

(mil. tun) 
Přepravní výkon  

(mil. ttkm) 
Průměrná přepravní 

vzdálenost (km) Silniční dopravci 
Index 
07/06 

Index 
07/06 (%)

Index 
07/06 

Index 
07/06 (%)

Index  
07/06 

Index  
07/06 (%)

Četrans, a.s. 16 ? ? ? ? ? ? 
TQM - holding, s.r.o. 1,164 116,4 0,909 90,9 0,781 78,1 
Čechofracht, a.s. 1,018 101,8 0,955 95,5 0,938 93,8 

Zdroj: podnikový informační systém, autorka 

 

Jak znázorňuje následující graf, společnost ČD Cargo, a.s. byla sice v roce 2007 pátým 

největším železničním nákladním dopravcem, její meziroční index v množství přepraveného 

zboží však vykázal nejnižší, pouze 1,8% růst. Zato téměř 20% nárůst dosáhla společnost OKD 

Doprava, a.s., téměř 11% nárůst Unipetrol Doprava, s.r.o. Tato společnost dále nevykazuje 

přepravní výkon v tkm, nýbrž v hrubých tunových km (hrtkm), takže ji nelze v rámci 

ukazatele přepravního výkonu a průměrné přepravní vzdálenosti porovnávat.  

 Stejně jako v množství přepraveného zboží, dosahuje i v dalších zbývajících 

ukazatelích přepravního výkonu a průměrné přepravní vzdálenosti lepších výsledků 

společnost OKD Doprava, a.s. Přepravní výkon jí vzrostl o 22,3 %, ČD Cargu, a.s.  

o 3,5 % oproti roku 2006. Průměrná přepravní vzdálenost jí vzrostla o 2,1 %, ČD Cargu, a.s.  

o 1,6 %. Lze tedy vysledovat fakt, že přestože byla společnost ČD Cargo, a.s. uznaná za 

jednoho z největších železničních nákladních dopravců na území EU, existuje na českém 

dopravním trhu společnost (OKD Doprava, a.s.), která vykázala mezi roky  

2006 a 2007 vyšších temp růstu dopravních ukazatelů. 
                                                 
16 údaje nezjištěny 
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Obr. 21: Porovnání dopravních ukazatelů pro nákladní železniční dopravu (v %) 
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Obr. 22: Porovnání dopravních ukazatelů pro nákladní silniční dopravu (v %) 
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 Společnost TQM – holding, s.r.o. dosáhla lepších hodnot pouze u ukazatele množství 

přepraveného zboží, kde meziročně dosáhla 16,4% nárůstu oproti roku 2006. V ostatních 

dvou ukazatelích dosahuje lepších výsledků společnost Čechofracht, a.s., která dosáhla 

nižších hodnot poklesů. 
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4 IDENTIFIKACE BEST PRACTICES 

4.1 Best practices segmentu trhu osobních železničních dopravců 
Tato kapitola, stejně jako kapitoly následující, bude popisovat „best practices“, tedy 

nejlepší praxi, praktiky, metody, postupy a know – how společností, které působí na českém 

dopravním trhu v oblasti železniční osobní dopravy. Tyto „best practices“ zajišťují 

společnostem konkurenční výhodu, stabilitu a dobrou image v očích zákazníků a obchodních 

partnerů. Někdy postačí k dosažení těchto faktorů dlouholetá historie společnosti, jindy široké 

portfolio služeb, péče o zákazníky, úspěšný průnik na zahraniční trhy, atd. 

V případě osobních železničních dopravců jsou národním železničním dopravcem 

České dráhy, a.s., ale není pochyb o tom, že společnost Viamont, a.s. má ve většině hodnot 

ukazatelů, vypočtených pro potřeby benchmarkingového testu, lepší výsledky. 

 

4.1.1 České dráhy, a.s. 

ČD, a.s. jsou bezesporu největším českým železničním dopravcem s dlouholetou 

tradicí a s majoritním podílem na trhu v poskytování služeb v oblasti železniční osobní 

dopravy. Už jen tato skutečnost je zárukou toho, že ČD mají na tomto trhu zatím 

neotřesitelnou pozici, avšak jednotný vnitřní trh Evropské unie, jíž je ČR členem od roku 

2004, má zájem na liberalizaci – otevření trhu mezinárodní železniční dopravy, což je pro  

ČD jednak výzvou k hledání nových podnikatelských příležitostí, zároveň však hrozbou silné 

zahraniční konkurence. Teprve až čas ukáže, jak ČD s těmito příležitostmi a hrozbami naloží 

a jakou nastolí strategii, která by i nadále měla zajistit rozhodující vliv ČD na český trh 

železniční osobní dopravy. 

Ještě v roce 2007 byly ČD smluvním provozovatelem většiny českých železničních 

tratí. Na základě smluvní objednávky se správcem železniční dopravní cesty, státní organizací 

SŽDC 17, zajišťovaly provoz a údržbu celostátních a regionálních tratí. V dnešní době jsou 

všechny tyto činnosti vyčleněny právě do společnosti SŽDC, s.o. (od roku 2008). Rozsahem 

provozovaných a udržovaných tratí i objemem osobní přepravy se v roce 2007 ČD umístily 

mezi deseti nejvýznamnějšími železničními podniky v rámci EU (ČR má v Evropě nejhustší 

železniční síť). 

Hlavní činností ČD je samozřejmě zajišťování dopravních potřeb státu a dopravní 

obslužnost krajů a s tím související přeprava cestujících (zavazadel a zásilek). Hlavními 

                                                 
17 Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
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odběrateli těchto služeb jsou tedy jednotlivé kraje a stát v zastoupení Ministerstvem dopravy 

ČR.  

Hlavní mezníky roku 2007 ve společnosti ČD, a.s.: 

• 1. 12. 2007 se vyčlenil segment nákladní železniční dopravy do společnosti  

ČD Cargo, a.s., 

• 4. 12. 2007 vláda souhlasila s převodem funkce provozovatele železniční 

dopravní cesty ve vlastnictví státu na společnost SŽDC, s.o. ke dni 1. 4. 2008, 

• prodej zbytného nemovitého majetku ČD, tržby z prodeje dosáhly  

465 mil. Kč., 

• pronájmy nemovitého majetku s celkovou výší nájemného 390 mil. Kč. 

Je nasnadě zdůraznit, že výše zmíněné restrukturalizační kroky, nastartované již v roce 

2003, v podobě vyčlenění nákladní dopravy a provozování železniční dopravní cesty  

do samostatných podnikatelských subjektů byly velice úspěšné a poprvé v novodobé historii 

ČD nevykázaly ztrátu, což je velmi důležité pro konkurenceschopnost a prosperitu ČD, která 

bude zanedlouho prověřena postupující liberalizací železničního trhu. 

Vnímání ČD obyčejnými cestujícími je a bylo vždy rozporuplné. Ne vždy se snahy 

ČD vyjít cestujícím vstříc shledávají s kladnými ohlasy a je faktem, že v tomto směru mají 

ČD stále co zlepšovat, kvalitou cestování počínaje a neprůhledností slev na jízdném konče. 

Přesto v porovnání let 2006 a 2007 využilo v roce 2007 služeb ČD cca o 1 milion více 

cestujících a celkové tržby se navýšily o 394 milionů Kč. Oproti předchozím letům mohli být 

cestující ovlivněni: 

• při tvorbě jízdního řádu 2006/2007 se sladily požadavky krajů a MD na trasy 

vlaků, kdy na převážně koridorových tratích spoje jezdily v pravidelných 

taktech (např. jedno či dvouhodinových vždy ve stejnou minutu), což s sebou 

přináší nejen snadnou zapamatovatelnost, ale i jistotu přestupů. 

Systém taktové dopravy má výhody i pro ČD, které tak mohou lépe využívat 

hnací (lokomotivy) a osobní vozy na jejich pravidelných trasách při přechodu 

mezi tratěmi. 

• snaha o zlepšení kvality cestování ve spojení s včasností spojů, dodržování 

řazení vozů a čekacích dob (zvláště při přestupech), kvalitou vozů (čistota, 

informační systémy, vytápění, atd.), 

• důraz na kvalitu vlaků kategorie SuperCity (SC), EuroCity (EC) a InterCity 

(IC), které jsou provozovány na obchodní riziko ČD, 
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• začlenění železniční osobní dopravy do integrovaných dopravních systémů 

v oblastech Jihomoravského kraje (IDS JMK 18), Moravskoslezského kraje 

(ODIS 19) a příprava IDS v Pardubickém kraji. Pro případy nepravidelností 

spojů v rámci IDS se začaly zavádět systémy online sledování pohybu vlaků. 

Během roku 2007 byl rozvíjen elektronický prodej jízdních dokladů prostřednictvím 

Internetu tzv. eShop ČD. Prodej jízdních dokladů tímto způsobem zaznamenal velký nárůst, 

kdy v roce 2006 bylo prodáno 12 153 dokladů, v roce 2007 více než 143 000 dokladů.  

Od 1. 8. 2007 byla zahájena nová služba pro odbavení cestujících po telefonu, tzv. TeleTiket. 

Grafikon vlakové dopravy (GVD) byl v roce splněn na 88 %, v roce 2006 na 87,6 %. 

Rok 2007 byl také ve znamení obnovy vozového parku. Jen do obnovy osobních vozů 

plynuly investice ve výši přes 2,5 mld. Kč. Vozový park ČD je zastaralý, obnovuje se 

postupně, neboť se jednak nedostávají finanční prostředky na investice a počet vozů je natolik 

velký, že nelze obnovit a rekonstruovat všechny vozy najednou v krátkém časovém horizontu. 

ČD investovaly také do nových vozů pro dálkové vlaky, příměstských elektrických jednotek 

CityElefant a rekonstrukce souprav Regionova pro regionální dopravu. 

Celkové investice podle jednotlivých hlavních činností ČD dosáhly 6 700 mil. Kč.: 

• v osobní dopravě činily 3 283 mil. Kč, 

• v nákladní dopravě činily 506 mil. Kč, 

• v oblasti infrastruktury činily 2 650 mil. Kč. 

V oblasti organizování železniční osobní dopravy se v rámci jejího zlepšení začal 

v roce 2007 budovat systém dispečerského systému řízení dopravy, což má za následek, že 

z jednoho místa lze dálkově řídit a organizovat provoz na několika kilometrech tratě, čímž 

odpadá nutnost výpravčích v jednotlivých železničních stanicích. 

Je také třeba se zaměřit na zaměstnance ČD, kteří denně bezprostředně vstupují  

do kontaktu se zákazníky. Vlakový personál (průvodčí a vedoucí vlakových čet) je vybaven 

elektronickým zařízením pro výdej jízdních dokladů ve vlaku – přenosnou osobní pokladnou 

(POP), tudíž skončila éra ručně psaných jízdenek a odbavení cestujících se zrychlilo. Každým 

rokem se počty zaměstnanců snižují, ČD chtějí dosáhnout zvýšené produktivity práce. Odliv 

zaměstnanců byl také způsoben vyčleněním segmentu nákladní dopravy a provozování 

železniční dopravní cesty. 

V přepravě kurýrních zásilek byl navýšen počet obsluhovaných stanic na počet  

250, čímž je plně zajištěna poptávka po této službě. 
                                                 
18 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
19 Ostravský dopravní integrovaný systém 
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V roce 2007 byly modernizovány především koridorové tratě v oblastech železničního 

uzlu Ústí nad Labem, Kolín, Praha, Tábor, byla provedena příprava na elektrifikaci tratě 

Letohrad – Lichkov.  

V rámci mezinárodní spolupráce ČD provedly: 

• prosazování zájmů ČD ve Společenství evropských železnic (CER), 

• podpora zvyšování produktivity práce a minimalizace nákladů v organizaci 

Mezinárodní železniční unie (UIC), ČD snížily vlastní náklady, spojené se 

svou účastí v UIC na úroveň projektů pro podporu interoperability a zapojení 

ČD do evropského železničního systému, 

• podpis smlouvy o napojení infrastruktur s německými drahami DB 20 Netz, 

slovenskými drahami ŽSR 21, spolupráce mezi ČD a slovenským nákladním 

dopravcem ZSSK 22 Cargo, což vede k ulehčení průvozní dopravy 

v příhraničních oblastech prodejem tras, které přináší finanční úspory. 

 

4.1.2 Viamont, a.s. 

Společnost Viamont, a.s. má velice široký záběr činností souvisejících s železniční 

dopravou, tato kapitola však bude zaměřena pouze na oblast železniční osobní dopravy, 

kterou tato společnost provozuje na tratích: 

• Trutnov – Svoboda nad Úpou,  

• Sokolov – Kraslice,  

• Kraslice – Klingenthal – Zwickau Zentrum, kde se podařilo obnovit 

mezinárodní provoz do Německa, 

• Karlovy Vary, dolní nádraží – Mariánské lázně. 

V poptávkovém řízení na provozování této poslední zmiňované tratě, které vyhlásil 

Karlovarský kraj, zvítězila právě společnost Viamont, a.s., protože požadovala dotaci 

pouhých 64,6 Kč. za jeden vlakový kilometr, zatímco ČD, a.s. požadovaly  

80,4 Kč. a společnost Railtrans si žádala 85,2 Kč. Osobní železniční dopravu, dotovanou 

státem na této trati tedy Viamont, a.s. zahájil až po nástupu platnosti jízdního řádu, a to od  

10. 12. 2006. 

Trať Trutnov – Svoboda nad Úpou původně provozovaly ČD, a.s., ale z důvodu její 

nerentability v září roku 1997 provoz zrušily a daly možnost obnovení provozu jiným 

                                                 
20 Deutche Bahn 
21 Železnice Slovenskej republiky 
22 Železničná společnosť Slovensko, a.s. 
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dopravcům, tehdy si trať pronajal Viamont, a.s. Železniční stanice Svoboda nad Úpou je 

velmi frekventovaná, neboť zde vystupují hlavně turisté, kteří zde přestupují na pravidelné 

autobusové spoje do turistických středisek Krkonoš (Janské Lázně, Černá Hora, Pec pod 

Sněžkou, Pomezní Boudy nebo Malá Úpa). Návaznosti na linkovou autobusovou dopravu 

jsou také jednou z priorit Viamontu při poskytování kvalitní přepravní služby. 

Provoz na trati Sokolov – Kraslice měl být taktéž v roce 1997 uzavřen z důvodu jejího 

špatného technického stavu, trať si pronajal Viamont, a.s. V této době byla zavedena doposud 

novinka – zastavování vlaků na znamení či požádání ve všech stanicích a zastávkách.  

V roce 2000 se podařilo s pomocí ČD, a.s. a DB zprovoznit hraniční železniční 

přechod mezi Kraslicemi a Klingenthalem, což výrazně přispělo k oživení a zlepšení dopravní 

obslužnosti tohoto regionu. 

Viamont, a.s. provozuje rychlou a kvalitní dopravu. Tím má otevřenu možnost podílet 

se i v dalších regionech na jejich dopravní obslužnosti. Počet cestujících má rostoucí trend, 

vždyť jich v roce 2007 cestovalo s Viamontem o více než 50 % více než v roce 2006. 

Vlakový doprovod a ostatní zaměstnanci společnosti Viamont, a.s. oblékají  

žluto – černý stejnokroj, čímž se jasně odlišují od modrých uniforem ČD. Stejně tak na 

vozech Viamontu lze nalézt tuto barevnou kombinaci, soupravy RegioSprinter jsou však 

v barvách bílo-zelených. Firemní stejnokroje i žluto-černé nátěry vozidel Viamontu přispívají 

k jeho výraznému image. 

Od roku 2003 cestující společnosti Viamont, a.s. jezdí v moderních soupravách 

RegioSprinter německého provozovatele Vogtlandbahn GmbH, které zaručují dobrou kvalitu 

cestování, zvláště pohodlí a čistotu a bezbariérový výstup a nástup. Od změny grafikonu 

2003/2004 partnerská firma Vogtlandbahn zavedla  vlakový spoj z německého Plauen  

do Falkensteinu, čímž se podařilo saské město Plauen připojit vlakem přes Klingenthal  

a Kraslice se Sokolovem a Karlovými Vary. Později došlo i na provoz tratě z Karlových varů 

do německého Zwickau. Zajímavostí je, že zde spoje jezdí jako tramvaj po tramvajových 

kolejích. Na této trati je samozřejmě zaveden hodinový taktový jízdní řád. Dobrá spolupráce 

Viamontu a německé firmy Vogtlandbahn zajišťuje oběma stranám prosperitu. 

Společnost Viamont, a.s. byla jednou z prvních firem, která po vzoru ČD, a.s. začala 

provozovat železniční osobní dopravu. Zkušenosti s tímto druhem služby byly obecně mizivé 

a i společnost Viamont, a.s. měla zkušenosti spíše s provozováním nákladní železniční 

dopravy, než s dopravou osobní. Situaci ani neulehčila prosperita firmy, protože v té době 

(rok 1997) se Viamont, a.s. potýkal se ztrátou. I s pomocí ČD, a.s. se nakonec podařilo 
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překonat počáteční, téměř troufalé kroky vedoucí i přes další finanční ztráty, které musely být 

dorovnány z dalších ziskových aktivit firmy, ke kladným hodnotám hospodářských výsledků.  

 Vlakové spoje Viamontu jsou zapojeny do Integrované dopravy Karlovarského kraje 

(IDOK) v rámci základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje. Do 

tohoto IDS jsou zahrnuty tratě Sokolov – Kraslice-Pod vlekem a Karlovy Vary dolní  

nádraží – Mariánské Lázně. 

Viamont, a.s. měl také zájem na provozování rychlíků na trati Liberec – Pardubice  

a Plzeň – Most, ale toto výběrové řízení vyhlášené MD ČR vyhrály ČD, a.s., které nabídly 

téměř poloviční cenu než Viamont, a.s. ČD proto byly napadány nejen společností Viamont, 

a.s, ale i dalšími konkurenty, kteří nabídnutou cenu ČD pokládali za dumpingovou  

a neodpovídající jejich průměrným nákladům na provoz. 

V souvislosti s provozováním železniční osobní dopravy Viamont, a.s. zpracovává  

a optimalizuje jízdních řádů svých spojů a vytváří návaznosti na autobusovou dopravu 

(minimalizace čekacích dob na autobusový spoj, možnost přestupů). Kromě tohoto 

zpracovává návrhy na organizaci a řízení provozu na vlastních tratích. Provádí také kontrolní 

činnosti na těchto tratích a jejich údržbu, zejména na železničním svršku a spodku  

a elektrického zařízení (trakční vedení, zabezpečovací zařízení, aj.). 

Společnost provozuje poměrně rozsáhlý vozový a lokomotivní park, který vyžaduje 

průběžnou údržbu, opravy a investice, které mají velkou návratnost např. v úspoře nákladů. 

Za tímto účelem má Viamont, a.s. k dispozici vlastní opravárenské dílny, které zajišťují  

i pravidelné technické kontroly železničních vozidel. 

 

4.1.3 OKD Doprava, a.s. 

V oblasti železniční dopravy poskytuje společnost majoritní podíl služeb v segmentu 

nákladní železniční dopravy, o němž bude pojednáno v kapitole…, avšak vzhledem k malému 

počtu českých železničních osobních dopravců byla i OKD Doprava, a.s. zahrnuta do procesu 

benchmarkingu, přestože provozuje pouhých 20 km tratě Milotice nad Opavou – Vrbno pod 

Pradědem. Povodně v roce 1997 tuto trať poškodily natolik, že na ní byl provoz zastaven. 

Opravou tratě a následně i jejího provozu od ledna 1998 se ujala právě OKD Doprava a.s. 

Přes postupné navyšování počtu spojů v nejvytíženějších dnech se oproti roku  

2006 v roce 2007 počet cestujících snížil o více než 11 %. Důvodem je i skutečnost, že oblast 

Bruntálska je dlouhodobě regionem s vysokou mírou nezaměstnanosti a lidé, dojíždějící za 

prací do okolních měst se zde raději ubytují, než by dojížděli denně za prací. 
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OKD Doprava, a.s. spolupracuje s ČD, a.s. pouze v přepravě kurýrních zásilek, jiné 

obchodní nabídky ČD neuznává. Výhledově by měla být železniční trať provozovaná OKD 

Dopravou zapojena do Ostravského dopravního integrovaného systému (ODIS).  

Velkými konkurenty této společnosti jsou autobusoví dopravci, zvláště Veolia 

Transport Morava, a.s. (dříve Connex Morava, a.s.) a TQM – holding, s.r.o. Oproti nim má 

však OKD Doprava, a.s. na své trati konkurenční výhodu v levnějších cenách jízdného, 

rychlejší přepravě a přímém spojení Vrbna pod Pradědem a Milotic n. Opavou, autobusoví 

dopravci vedou svoje linky přes Bruntál.  Velmi frekventované jsou spoje mezi Vrbnem pod 

Pradědem a Opavou, Vrbnem pod Pradědem a Ostravou. Zde jsou naopak autobusoví 

dopravci o nepatrnou částku peněz levnější. Následující tabulka tuto skutečnost jen potvrzuje. 

Vzdálenost, doba přepravy a cena jsou orientační, závisí na trasách spojů. 

Tab. 10: Porovnání vlakových spojů společnosti OKD Doprava, a.s. a autobusových 
                 spojů společnosti Veolia Transport Morava, a.s. 
 

Relace bus/vlak 
Vzdálenost 

(km) 
Doba přepravy 

(hod.) 
Cena za přepravu 

(Kč) 
Vrbno – Opava Bus 61 1,5 76 

Vrbno – Opava Vlak 63 1,5 81 

Vrbno – Ostrava Bus 93 2,5 118 

Vrbno – Ostrava Vlak 96 2 121 

Zdroj: IDOS 

 Z tabulky je zřejmé, že doba přepravy do Opavy je stejná, ať už cestující použije vlak 

nebo autobus, do Ostravy nabízí OKD Doprava v součinnosti s ČD rychlejší spojení až  

o 30 minut. Cena, stejně jako vzdálenost přepravy se liší jen v několika jednotkách. 

 
4.2 Best practices segmentu trhu nákladních železničních dopravců 

Na tomto segmentu trhu panuje větší konkurence než v segmentu osobních železničních 

dopravců. Všechny níže uvedené společnosti se neobejdou bez partnerské zahraniční 

spolupráce převážně sousedních států, kam realizuje většinu svých přeprav. Železniční 

nákladní přeprava je tedy realizována na tuzemském, z větší části však na trhu zahraničním. 

Společnost ČD Cargo, a.s. jako pátý největší železniční dopravce v EU nedosáhl takového 

výrazného růstu dopravních ukazatelů jako ostatní dvě zmiňované společnosti Unipetrol 

Doprava, s.r.o. a OKD Doprava, a.s. OKD Doprava, a.s dokonce vykázala největší tempa 

růstu těchto dopravních ukazatelů. 
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4.2.1 ČD Cargo, a.s. 

 Společnost ČD Cargo, a.s. se vyčlenila od své mateřské organizace ČD, a.s.  

1. 12. 2007. Ještě než došlo k jejímu vyčlenění, společnost již působila pod názvem ČD Cargo 

(dále ČDC), nikoliv však jako samostatný podnikatelský subjekt. Za dobu svého působení se 

v roce 2007 ČDC stal pátým největším železničním nákladním přepravcem v EU, nicméně 

konkurence je v tomto segmentu přepravy v ČR mnohem větší v porovnání např. s železniční 

osobní dopravou, příkladem budiž dopravce OKD Doprava, a.s., který se jistě do budoucna 

stane velkým konkurentem ČDC.  

 V poskytování služby vnitrostátní a mezinárodní přepravy zásilek (kusových  

i vozových, pro něž je třeba samostatného vozu, obyčejných nebo rychlých) ČDC nabízí: 

• seznam stanic s výpravním oprávněním v ČR pro jednotlivé druhy zásilek,  

•  po dohodě se zahraničním dopravcem průvoz zásilky (tzv. peážní přeprava), 

• členství v Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě COTIF: přeprava  

z a do stanic železnic zúčastněných států, 

• online poptávku přepravy, jejímž prostřednictvím je registrovanému 

zákazníkovi umožněna komunikace s obchodním manažerem ČDC, od něhož 

obdrží cenovou nabídku na požadovanou přepravu, 

• výměnu dat s nabídkovými a vyhlášenými cenami za přepravu pro stálé 

zákazníky, 

• objednávku železničního nákladního vozu e-mailem prostřednictvím portálu 

ČD nebo formou elektronického přenosu dat, 

• aplikaci jízdního řadu nákladní přepravy (SPONA), která umožňuje 

vyhledání spojů dle typu přepravovaného zboží, 

• sledování polohy zásilky pomocí aplikace Centrálního vozového 

informačního systému (CEVIS) a Centrální nákladní pokladny (CNP).  

CEVIS sleduje pohyb železničních nákladních vozů, CNP sleduje zásilky. 

Zákazník tyto informace získá prostřednictvím Internetu nebo e-mailem.  

Není-li uzavřena smlouva mezi ČDC a zákazníkem, jsou tyto informace 

zpoplatněny, 

• speciální produkt, tzv. systémové vlaky pro přepravu zboží od více 

odesílatelů nebo pro více příjemců s možností doplňování zásilek v nácestných 

stanicích. Jsou výhodné pro ty zákazníky, kteří nemají dostatek zátěže do 
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ucelených vlaků. V současnosti jsou v pravidelném provozu tyto čtyři ucelené 

systémové vlaky: 

o ADRIA na trase z České republiky – Ostrava do Chorvatska (dále do 

Srbska a Bosny-Hercegoviny),  

o CARPÁTHIA EXPRESS na trase z ČR – Brno do Rumunska,  

o ITALIA na trase z ČR – Ostrava do Itálie a Slovinska, 

o EAST TRAIN na trase Bohumín – Mosty u Jablunkova – Fiĺakovo –

Bihárkeresztes – Episcopia Bihor s návazností do dalších stanic  

v Rumunsku. 

ČDC podporuje také intermodální (kombinovanou) přepravu po celé Evropě, kdy je 

zboží přepraveno v jediném přepravním prostředku nebo silničním vozidle a převážná část 

trasy se uskutečňuje po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo po moři bez nutnosti 

manipulace se zbožím, přičemž počáteční (svoz) nebo závěrečná část (rozvoz) probíhá 

zpravidla po silnici. [33] Pro tento druh přepravy ČDC nabízí speciální vozy pro přepravu 

velkých kontejnerů a výměnných nástaveb. Jedná se rychlý způsob přepravy, kdy jsou 

zejména minimalizovány pobyty vlaků v pohraničních přechodových stanicích jen na několik 

minut a lokomotivy není třeba během přepravy přepřahat. 

Pro poskytování kombinované dopravy jsou třeba kontejnerové terminály, které slouží 

k tvorbě ucelených vlaků, zvláště v mezinárodní dopravě. Používají se také pro manipulaci  

s velkými kontejnery a výměnnými nástavbami Mezi největší a nejznámější kontejnerové 

terminály patří např.: Lovosice, Praha – Uhříněves a Žižkov a Mělník. 

Lovosice jsou nejvýznamnějším kontejnerovým terminálem ČDC. Terminál zaujímá 

výhodnou polohu na IV. panevropském koridoru, je součástí průmyslové zóny s kombinací 

silniční, železniční a vodní dopravy. Vyznačuje se vysokou propustností dopravní sítě všech 

druhů doprav. Říční přístav, železniční a silniční terminál nabízí široké spektrum služeb 

tohoto multimodálního zbožového centra. [33] 

Co se týká samotné společnosti ČDC, snaží se svým zákazníkům poskytovat služby 

železniční nákladní dopravy v 1 066 železničních stanicích a denně přepravovala po 

železniční síti cca 25 tis. ložených vozů. Jejími prioritami jsou investice do infrastruktury, 

podporující napojování průmyslových areálů na železniční dopravu, výstavby dalších 

terminálů kombinované dopravy a logistických center a do provozu více než 1 450 nových 

nebo modernizovaných železničních nákladních vozů. Bohužel současná ekonomická  
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a finanční krize zasáhla tuto společnost nebývalou silou a až čas ukáže, jak společnost  

ČDC využila či nevyužila svých předností. 

Už předběžné údaje o hospodaření ČDC v roce 2008 vykazují horší výsledky oproti 

roku 2007. V roce 2008 bylo přepraveno 86,2 milionů tun zboží, což oproti předchozímu roku 

2007 představuje pokles o 5,5 milionů tun. I přes tento pokles ČDC utržilo 17,6 miliard 

korun, což je jen o 1 % méně než v roce 2007. Předběžný výsledek hospodaření za rok  

2008 je ziskem ve výši 670 milionů korun. Růst z minulých let ovlivnilo kolísání kurzu 

koruny a cen energií a v druhé polovině roku se již začala projevovat celosvětová finanční  

a hospodářské krize, která nejvíce postihla přepravy automobilů, černého uhlí a koksu, 

hutních výrobků, zemědělských a chemických výrobků a dřeva v podobě poklesu poptávky. 

Oproti tomu, přeprava hnědého uhlí vzrostla v roce 2008 o 100 tisíc tun, příznivě se vyvíjela 

situace v oblasti kombinovaných přeprav, kde došlo k navýšení počtu vlaků. 

Co se týká dopravních ukazatelů, jejich hodnoty se v roce 2007 oproti roku  

2006 zvýšily, např. množství přepraveného zboží se zvýšilo o 1,8 %, tedy o téměř  

1,5 mil. tun.   

 
4.2.2 OKD Doprava, a.s. 

 Společnost má zkušenosti nejen s železniční dopravou, ale i s dopravou silniční  

a kombinovanou. Své zkušenosti dopravce hodlá využít na pozici logistického operátora, 

poskytujícího také skladovací a distribuční služby. Doménou společnosti je železniční 

nákladní doprava, jejíž rostoucí podíl je soustředěn jak na tuzemský trh, tak i trh zahraniční, 

převážně na sousední země a země střední a východní Evropy. Velká část investic plyne do 

oprav vozového parku, v posledních letech společnost buduje novou a moderní flotilu 

silničních vozidel pro mezinárodní kamionovou dopravu. 

 Podpora rozvoje kombinované dopravy systému ACTS je dalším cílem této 

společnosti. V tomto druhu dopravy využívá vlastní přepravní systémy a terminály budované 

ve strategicky významných lokalitách. Pro zákazníky jsou zajištěny přepravy „z domu do 

domu“, a to i pro ty, kteří nevlastní  železniční vlečku, a v termínu „just in time“, bez 

zbytečné překládky zboží. Při přepravě do zahraničí má společnost uzavřeny smlouvy se 

svými partnery, kteří zajišťují svoz a rozvoz kontejnerů ACTS na krátké vzdálenosti po 

silnici. 

 Kontejnerový terminál pro potřeby kombinované dopravy se nachází v Paskově, který 

je strategickým bodem mezi Ostravou a Frýdkem – Místkem. Terminál je kolejově napojen  

z vlastní železniční vlečky OKD Dopravy, tato vlečka je dále napojena na celostátní 
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železniční síť. Terminál se také nachází v těsné blízkosti dálnice spojující Ostravu  

a Frýdek – Místek. Záměrem je spojení tohoto terminálu s přístavem a kontejnerovým 

terminálem Mělník, který byl získán odkupem Viamont Carga. 

Hlavní mezníky činností OKD Dopravy posledních let: 

• v letech 2005 až 2007 byl budován a zahájen provoz  

logisticko – distribučního centra Barbora na Karvinsku pro účely skládkování  

a distribuci paliv, v závěru roku 2007 byl dán do provozu kontejnerový 

terminál v Paskově, 

• v roce 2007 se OKD Doprava stala členem skupiny New World Resources 

Transportation, náležející do uskupení RPG Industries, čímž byla dokončena 

úspěšná restrukturalizace společnosti, 

• v roce 2008 OKD Doprava odkoupila železniční společnosti Viamont Cargo, 

a.s., čímž se očekává posílení její pozice na trhu. 

Pro potřeby oprav železničních nákladních vozů má OKD Doprava vlastní opravnu, 

jejíž kvalita služeb je řádně certifikována. Středisko traťových služeb poskytuje služby 

v oblasti oprav a údržby železničního svršku a spodku a sdělovacího a zabezpečovacího 

zařízení. 

Rostoucí množství přepraveného zboží (v roce 2007 vzrostlo o téměř 20 % oproti roku 

2006) a přepravních výkonů (v roce 2007 vzrostly o více než 22 % oproti roku 2006) je 

výsledkem dobré firemní strategie, využívání podnikatelských příležitostí a úspěšnou 

spoluprácí s jinými společnostmi. Příkladem budiž následující kroky: 

• včasné navýšení kapacity terminálu v Paskově, od listopadu 2008 zahájila 

výrobu automobilka Hyundai v Nošovicích, pro kterou směřuje přes tento 

terminál z Jižní Koreje měsíčně 180 kontejnerů a očekává se, že se toto 

množství bude nadále zvyšovat, 

• zisk 90% podílu ve společnosti Belterminal, která provozuje železniční 

překladiště v běloruském Brestu na hranicích s Polskem, čímž OKD Doprava 

získala kontrolu nad jedním z klíčových dopravních koridorů pro nákladní 

dopravu mezi Ruskem a Asií a Evropou a začala se tak naplňovat vize 

logistického operátora, 

• spolupráce s polským PKP Cargo, které získalo oprávnění k řízení vlaků na 

území ČR. Očekává se snížení provozních nákladů, zrychlení přepravy  

a zlepšení kvality obsluhy zákazníka, 
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• zahájení přepravy kontejnerových vlaků mezi německou pohraniční stanicí 

Bad Schandau a Mělníkem, vlaky tak jezdí až z rotterdamského přístavu na 

kontejnerový terminál v Mělníku, 

• vybavení lokomotiv systémem sledování polohy na principu technologií 

GPS 23 a GSM 24 na mapovém podkladu prostřednictvím Internetu. Systém 

bude rozšířen o údaje o ujetých kilometrech, jména strojvedoucího, kódu 

relace, spotřeby nafty, zaznamenávání poruch, upozornění na technickou 

prohlídku aj. Přínosem tohoto systému bude zvýšení efektivity provozu 

železniční dopravy, zvýšený zájem zákazníků a tím zvýšená poptávka po 

službách železniční nákladní dopravy.   

 
4.2.3 Unipetrol Doprava, s.r.o. 

 Společnost Unipetrol Doprava, s.r.o. přepravuje po železniční síti převážně produkty 

chemického průmyslu. Hospodaří s asi 1 000 vlastních vozů, většinou jde o vozy cisternové 

pro přepravu kapalných produktů. V ČR obsluhuje vlečky u chemických závodů v Kralupech 

nad Vltavou, Litvínově, Pardubicích, Kolíně a Neratovicích. V oblasti mezinárodní železniční 

nákladní dopravy exportuje do Německa, Slovenské republiky a po prodeji skupiny Unipetrol 

polskému koncernu PKN Orlen se zvýšil podíl přeprav do Polska. V zahraničí má společnost 

Unipetrol Doprava, s.r.o. široké portfolio partnerů, takže je schopna pro své zákazníky zajistit 

garantované termíny dodání v rámci celé Evropy. 

 Objem přepraveného zboží za rok činí více než 1 milion tun a vykazuje stále rostoucí 

trend, kdy v roce 2007 bylo přepraveno téměř o 140 000 tun zboží více než v roce  

2006 a v roce 2008 dokonce o 350 000 tun zboží více než v roce 2007. 

Společnost je specializována na přepravu nebezpečného zboží (pohonné hmoty  

a stlačené plyny). Přepravuje však i sypké substráty (např. hnojiva).  

Z důvodu velké frekvence používání železničních cisternových vozů provozuje 

Unipetrol Doprava, s.r.o. vlastní čisticí a pařící stanici cisteren. Výkony čisticí a pařící stanice 

jsou realizovány i pro externí zákazníky (mimo skupinu UNIPETROL). 

 

 

 

 

                                                 
23 Global Positioning system 
24 Groupe Spécial Mobile – globální systém pro mobilní komunikaci 
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4.3 Best practices segmentu trhu autobusových dopravců 
Segment trhu autobusových dopravců je vysoce konkurenční a v některých oblastech 

již zcela nasycen. Proto byli vybráni autobusoví dopravci ze zcela jiných částí ČR, společnost 

ČSAD Jihotrans, a.s. z Jihočeského kraje a Connex Morava, a.s. z kraje Moravskoslezského. 

Tyto dvě společnosti si nijak nekonkurují, přesto jsou výsledky jejich dopravních ukazatelů 

podobné. Oběma společnostem klesl meziročně počet cestujících, ale ostatní ukazatele 

přepravní výkon a průměrná přepravní vzdálenost vykázaly mírný vzrůst. 

 

4.3.1 ČSAD Jihotrans, a.s. 

Společnost ČSAD Jihotrans, a.s. je spolu s dalšími autobusovými dopravci významnou 

akciovou společností náležející do podnikatelského uskupení Jihotrans Group, které je svou 

kapacitou a rozsahem poskytovaných služeb největším dopravcem v Jihočeském kraji. 

Podíl osobní autobusové dopravy na trhu dopravních služeb v Jihočeském kraji činí  

u této společnosti 31 %. Za rok 2007 společnost dosáhla zisku cca 32 mil. Kč., což je 

přibližně stejná částka jako v roce 2006. Nově zprovozněné autobusové nádraží (dále AN)  

v Českých Budějovicích patří v současnosti k nejmodernějším AN nejenom v ČR ale  

i v Evropě a je unikátní v tom, že je umístěno na střeše obchodního centra Mercury. Počet 

cestujících se v roce 2007 mírně snížil o necelá 2 % oproti roku 2006, což mohlo být 

způsobeno nejen rozsáhlými stavebními pracemi na novém AN, ale i přechodem cestujících 

na jiné spoje v rámci stále se rozšiřujícího IDS Jižní Čechy. 

Pro zajištění spokojenosti cestujících ČSAD Jihotrans, a.s. několik služeb: 

• pravidelná obnova a modernizace  vozového parku,  

• od dubna 2007 je nově v provozu autobusové nádraží v Českých 

Budějovicích s možností bezplatného připojení k internetu prostřednictvím sítě 

Wi-Fi 25, občerstvení,  doplňkové služby (např. společná kancelář  

ČSAD Jihotransu a Dopravního podniku města České Budějovice zajišťující 

předprodej jízdného na MHD), 

• bezplatné připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi taktéž v hale 

autobusového nádraží v Týně nad Vltavou, 

• důraz na zákaznický přístup k cestujícím (ochota řidičů, informovanost, 

kvalita práce dispečerů), 

• dotazníkové akce pro zjišťování spokojenosti zákazníků,  

                                                 
25 Wireless Fidelity – bezdrátová věrnost (slovní hříčka bezdrátového připojení k síti Internetu) 
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• elektronické peněženky pro bezhotovostní úhradu jízdného,  

• spoluúčast na  IDS Jižní Čechy,  

• propagace a důraz na dobrý image společnosti, 

• vnitrostátní i mezinárodní zájezdová autobusová doprava (školní výlety, 

zájezdy cestovních kanceláří), 

• prostřednictvím rezervačního systému pravidelné autobusové dopravy 

AMSBUS společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. mají cestující možnost 

zarezervovat a zakoupit si jízdenky on-line.  

 

4.3.2 Connex Morava, a.s. (Veolia Transport Morava, a.s.)  

 Veolia Transport Morava, a.s. je dalším silným hráčem na trhu osobních autobusových 

dopravců. Zajišťuje dopravní obslužnost Olomouckého a Moravskoslezského kraje na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby v rámci MHD. K přejmenování společnosti Connex 

Morava, a.s. na Veolia Transport Morava, a.s. (dále VTM) došlo v roce 2008, v říjnu téhož 

roku v rámci restrukturizaličních opatření provedla společnost fúzi se společností  

BUS Slezsko. VTM je jednou ze šesti dceřinných společností skupiny Veolia Transport Česká 

republika a.s., která  je největší autobusovou firmou v ČR (vozový park čítá cca  

820 autobusů, které ujedou více než 46 milionu kilometrů a přepraví více než 70 milionů 

cestujících ročně). 

 Restrukturalizace by měla přinést: [38] 

• posílení centrálního řízení,  

• úsporu režijních nákladů, 

• posílení komunikace s orgány Moravskoslezského kraje.  

Pro cestující jsou v autobusové přepravě nabídnuty následující služby: 

• bezhotovostní odbavování cestujících pomocí čipových karet,  

• moderní vozový park s možností bezbariérového přístupu (nízkopodlažní 

autobusy), 

• zapojení do IDS Olomouckého kraje (IDSOK), ODIS a IDS Třinecko, 

• provoz sezónní dopravy prostřednictvím skibusů a cyklobusů v oblasti 

Jeseníků a Beskyd, tyto přepravy mají oproti pravidelné autobusové dopravě 

rostoucí trend (v roce 2007 poklesl počet přepravených cestujících oproti roku 

2006 o více než 4 %), 
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• nepravidelná autobusová doprava, důraz na kvalitu služeb, na upevnění si 

pozice na trhu (udržet si a získávat nové klienty z řad cestovních kanceláří)  

a na zajišťování dopravní obslužnosti nově vznikajících průmyslových zón.  

Významným zákazníkem je pro VTM společnost ČD, a.s., pro níž v případě výluk 

tratí zajišťuje náhradní autobusovou přepravu. VTM se snaží čerpat finanční prostředky  

z fondů EU. 

 

4.4 Best practices segmentu trhu nákladních silničních dopravců 
Tento segment podnikání je specifický ostrým konkurenčním prostředím, nejen ze 

strany tuzemských, ale i zahraničních přepravců. Dalším rysem jsou vysoká procenta 

zadluženosti níže uvedených silničních dopravců, která mnohdy dosahují vysokých až 

rizikových hodnot zadluženosti. V roce 2007 bylo zavedeno elektronické mýtné na silnicích, 

rostly ceny pohonných hmot a energií, oproti tomu se dařilo české ekonomice, zahraniční 

firmy do ČR umísťovaly své investice a všechny tyto faktory se ať už pozitivně nebo 

negativně promítly do výsledků jednotlivých ukazatelů silničních dopravců. 

 

4.4.1 TQM – holding, s.r.o. 

 Tato společnost provozuje nejen osobní autobusovou dopravu, ale i silniční 

vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravu včetně spedice a speciálních přeprav 

(velkokapacitní zásilky, chladírenské, nebezpečné zboží, aj.) Přeprava zboží v roce  

2007 vzrostla o 36 000 tun, tedy o více než 16 % oproti roku 2006, snížil se však přepravní 

výkon, a to o 1 mil. tkm. Důvodem byla uzavřená smlouva s významným odběratelem, firmou 

Procter&Gamble, která obchoduje se spotřebním zbožím, pro něhož se začaly realizovat 

mimo jiné i tzv. meziskladové převozy, při nichž klesl počet ujetých km, avšak zboží je 

přepraveno ve větším množství. Cena těchto služeb je paušální a řídí se ustanoveními ve 

smlouvě o přepravu. 

 Pozornost společnosti je také zaměřena na logistiku, konkrétně na oblast skladování, 

zásobování a distribuční logistiku, čímž poskytuje outsourcing některým významným 

výrobním společnostem. Sklady jsou umístěny v Opavě.  

Dále společnost zajišťuje celní služby přímo v sídle společnosti v Opavě,  

kde zastupuje vývozce a dovozce. Poskytuje i tzv. INTRASTAT v rámci přijetí a odeslání 

zboží do zemí EU. Je to statistické hlášení celním orgánům o pohybu zboží mezi členskými 

státy EU. 
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TQM – holding, s.r.o. provozuje středisko zaměřené na komplexní servisní služby 

nákladních automobilů, autobusů, přívěsů, návěsů apod. Samozřejmostí je pravidelná obnova 

a modernizace vozového parku a vlastnictví čerpací stanice. 

4.4.2 Četrans, a.s. 

 Společnost Četrans, a.s. poskytuje široké portfolio služeb, mezinárodní i vnitrostátní 

dopravní, zasílatelské, logistické a celní po celé východní Evropě a států EU. Společnost je 

velmi prozákaznicky orientována. Co se týká silniční nákladní přepravy, kromě klasických 

přeprav zásilek poskytuje i speciální přepravy nadrozměrného a nebezpečného zboží.  

Investiční prostředky plynou do vyspělých informačních a komunikačních technologií, 

které otevírají zcela nové možnosti využití Internetu a e-commerce a do oblasti lidských 

zdrojů a ekologického provozu dopravní techniky. Inovace, založené na využívání Internetu  

a e-commerce lze demonstrovat na dopravním systému INTERSPED, který je propojen 

s podnikovým informačním systémem SAP a dále integruje on-line komunikaci s řidičem 

kamionu prostřednictvím faxu, SMS zpráv a GPS. Tyto technologie mají výrazný vliv na 

efektivní řízení a vytěžování vlastní flotily vozidel. Samozřejmostí je on-line satelitní 

sledování a vyhledávání tras pohybu zboží, elektronické objednávání služeb, včetně výměny 

dokumentů a dat (EDI 26) pro potřeby rychlé vzájemné komunikace a on-line poptávkový 

formulář. 

V roce 2007 se společnosti podařilo dosáhnout zisku v hodnotě cca 2 mil. Kč., což je 

vzhledem k roku 2006 a ztrátě cca 141 mil. Kč. velice dobrý výsledek. Tato značná ztráta 

společnosti byla způsobena vedením, které bylo nahrazeno jinými členy. Nové vedení 

soustředilo svoje síly na finanční stabilizaci společnosti ve vztahu k věřitelům a státním 

institucím. V oblasti dopravy došlo k zefektivnění provozu a využívání nemovitého majetku, 

kdy bylo zrušeno jedno ze středisek firmy v Jihlavě. 

Společnost rozšířila přepravy na východ Evropy, převážně na Ukrajinu, do Ruska  

a Pobaltí, čímž by mělo dojít k růstu tržeb. Tento očekávaný růst tržeb se však nepotvrdil, 

neboť v roce 2007 tržby poklesly oproti roku 2006 o více než 15 %.  

Do budoucna bude společnost Četrans, a.s. vynakládat svoji snahu na rozvoj 

spolupráce s perspektivními odběrateli a prosazení se ve výběrových řízeních u těch 

společností, které budou schopny nabídnout dlouholetou spolupráci. Dále má společnost 

zájem na rozšíření služby spedice. 
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4.4.3 Čechofracht, a.s. 

V oblasti tuzemské a mezinárodní nákladní silniční přepravy společnost Čechofracht, 

a.s. zajišťuje přepravy kusových, malovozových i celovozových zásilek prostřednictvím sítě 

svých zahraničních partnerů. Mezinárodní přeprava navazuje na vnitropodnikový logistický 

systém, který se sestává z vlastních i najatých skladových prostor (Praha - Hostivař a Ruzyně, 

Rudná u Prahy, Plzeň a Olomouc) a vnitrostátní distribuce zásilek. Od ledna 2008 je 

partnerem distribuční sítě SystemPlus, jejímž prostřednictvím nabízí expresní přepravu 

zásilek do celé Evropy a další nadstandardní služby (např. sledování zásilky, doručení do  

24 hodin, vyzvednutí a doručení zásilky kdekoli po Evropě). Společnost má svoje pobočky na 

Slovensku a Polsku a obchodní zastoupení v chorvatské Rijece. 

Obecně vzato, v roce 2007 česká ekonomika úspěšně rostla a společnost Čechofracht, 

a.s. na tuto skutečnost reagovala zvýšením tržeb v oblasti silniční přepravy o 4,2 % oproti 

roku 2006. Naopak se nepodařilo získat další příležitosti pro rozvoj logistických produktů,  

a to z důvodu zahraniční konkurence. Rok 2007 byl také přelomový v důsledku zavedení 

mýtného systému v ČR na silnici. To vedlo k mírnému nárůstu počtu přepraveného zboží  

o 1,8 % oproti roku 2006 na 453 mil. tun, naopak přepravní výkon se snížil o 4,5 % na  

48 141 mil. tkm, a to vlivem snížení průměrné přepravní vzdálenosti o 6,2 %. Negativně se na 

silniční nákladní dopravě projevilo trvalé zvyšování cen energií a pohonných hmot. 

Sběrná služba, která je součástí silniční dopravy patří k nosným produktům 

Čechofrachtu. Důvodem je dosažení vysoké přidané hodnoty a zajištění náročnějších  

spedičně – zasilatelských úkonů pro odběratele. Dále byly v roce 2007 uzavřeny smlouvy 

s dalšími zahraničními partnery a byli získáni noví zákazníci, což přineslo efektivnější 

vytěžování hlavních zahraničních linek. Oblast logistiky, jako budoucí nosné odvětví 

Čechofrachtu v roce 2007 navýšila svoje tržby o 15 mil. Kč., přínosem byly zvýšené výkony, 

zkvalitnění služeb a vyšší zapojení distribuce v rámci dodávek pro klienty. 

Výrazný pokles zisku v roce 2007 o 62,5 % oproti roku 2006 byl způsoben velkými 

investicemi na nákup železničních nákladních vozů. Zisk byl dosažen prakticky jen prodejem 

osobních automobilů a nevyužité starší manipulační techniky. 

Do dalších let společnost předpokládá růst v obchodní oblasti, zvýšení motivace 

pracovníků na zvýšení tržeb a tím i hospodářského výsledku, zavedení vnitropodnikového 

účetnictví (sledování nákladů a rentability jednotlivých segmentů) a vybudování informačního 

systému mezi divizí logistiky a distribuce, který by měl plnit stále se zvyšující nároky klientů 

v tomto segmentu podnikání. 
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ZÁVĚR 

 Nosným pilířem této diplomové práce je vytvořený benchmarkingový test, kde byly 

porovnány meziroční indexy temp růstu a poklesu základních hospodářských a dopravních 

ukazatelů vyjádřených v procentních bodech mezi roky 2007 a 2006 a následná identifikace 

best practices dopravních společností, z čehož plynou následující skutečnosti, které lze 

považovat za hlavní přínosy této práce. 

 Mezi železničními osobními dopravci vykázala nejvyšší tempa růstu meziročních 

indexů společnost Viamont, a.s. Za ní se umístila společnost OKD Doprava, a.s. a nakonec 

společnost České dráhy, a.s. Viamont, a.s. dosáhl v roce 2007 vždy vyšších hodnot 

hospodářských ukazatelů než v roce 2006 (zvláště vykázal nejvyšší nárůst zisku a ROE), 

dosahuje však ze všech třech společností nejvyšší míru zadluženosti. Svými meziročními 

nárůsty indexů předčil obě porovnávané společnosti i u ukazatele počtu cestujících  

a přepravního výkonu, což je především výsledkem kvalitních přepravních služeb pro 

cestující a spoluprácí s německou firmou Vogtlandbahn GmbH.  

Společnost OKD Doprava dosáhla nejlepších výsledků u ukazatele běžné likvidity  

a zadluženosti, vykázala však největší ziskový propad. Dopravní ukazatele počtu cestujících  

a přepravního výkonu měla společnost OKD Doprava také v nižších hodnotách než v roce 

2006. Důvodem je ostrá konkurence ze strany autobusových dopravců a dlouhodobá 

nezaměstnanost v regionu, v němž tato společnost provozuje svoji trať. 

ČD, a.s. vykázaly po několika ztrátových letech opět zisk, což bylo způsobeno 

úspěšnou restrukturalizací společnosti, potýkají se však v porovnání se společnostmi  

OKD Doprava, a.s. a Viamont, a.s. s velmi nízkou hodnotou ROE a nedostatečnou běžnou 

likviditou. Kladnou hodnotu v rámci dopravních ukazatelů měly ČD pouze u ukazatele počtu 

cestujích, jichž bylo v roce 2007 přepraveno cca o 1 milion více než v roce 2006, ostatní 

ukazatelé jsou záporné a vyjadřují tak pokles hodnot v roce 2007 oproti roku 2006.  

Mezi železničními nákladními dopravci chyběla data za společnost ČD Cargo, a.s.  

a Unipetrol Doprava, s.r.o., tudíž nelze jednoznačně potvrdit, která společnost dosáhla 

nejvyšších temp růstu meziročních indexů. Co se týká dopravních ukazatelů, ve všech třech 

získala prvenství OKD Doprava, a.s., ale chybějícími údaji je vypovídací schopnost tohoto 

tvrzení značně snížena. Jen u ukazatele počtu přepraveného zboží vykázala OKD Doprava, 

a.s. nejvyšších meziročních nárůstů oproti společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o. a ČD Cargo, 

a.s. na třetím místě. V případě hospodářských ukazatelů již byly porovnávány všechny tři 

společnosti, kde nejmenší ztrátu vykázalo ČD Cargo, a.s. Nejvyšší propad tržeb měla 
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společnost Unipetrol Doprava, s.r.o. V poměrových ukazatelech porovnávaných jen mezi 

společnostmi OKD Doprava, a.s. a Unipetrol Doprava, s.r.o. dosáhla lepších výsledků  

OKD Doprava, a.s. 

Mezi autobusovými dopravci každá z porovnávaných společností dosahuje lepších 

výsledků v odlišné skupině ukazatelů. Společnost Connex Morava, a.s. (nyní Veolia 

Transport Morava, a.s.) vykazuje vyšší meziroční nárůsty v hospodářských ukazatelech oproti 

společnosti ČSAD Jihotrans, a.s., zvláště v nižší míře zadluženosti, vyšší hodnotě běžné 

likvidity a ve vyšším nárůstu zisku. Naopak společnost ČSAD Jihotrans, a.s. dosahuje vyšší 

meziroční nárůsty v dopravních ukazatelech. Důvodem je její pozice největšího autobusového 

dopravce v Jihočeském kraji a moderní nabídky služeb pro cestující. 

V případě silničních nákladních dopravců chybí údaje pro porovnání dopravních 

ukazatelů za společnost Četrans, a.s. V této skupině ukazatelů dosahuje v porovnání se 

společností TQM – holding, s.r.o. lepších výsledků společnost Čechofracht, a.s., přestože se 

jedná o záporné hodnoty, tedy o meziroční poklesy, které však společnost Čechofracht, a.s. 

vykázala v nižší hodnotě. Pouze u ukazatele počtu přepraveného zboží měla společnost  

TQM – holding, s.r.o. lepší výsledky, důvodem bylo zvýšení počtu přepravovaného zboží 

prostřednictvím meziskladových převozů pro společnost Procter & Gamble.  

Hospodářské ukazatele byly porovnávány již mezi všemi třemi společnostmi, v této 

skupině ukazatelů se se svými výsledky do popředí téměř vždy dostala společnost  

TQM – holding, s.r.o., zvláště s nejnižší mírou zadluženosti, nejvyšší hodnotou ROE  

a nevyšším meziročním ziskem. Mírného zisku v roce 2007 oproti velmi ztrátovému roku 

2006 dosáhla společnost Četrans, a.s., jejíž ztráta byla způsobena managementem firmy. 

Velkou ztrátu, způsobenou rozsáhlými investicemi na nákup železničních nákladních vozů 

vykázala společnost Čechofracht, a.s.  

Dobré výsledky meziročních nárůstů jednotlivých indexů byly obecně způsobeny 

růstem české ekonomiky v roce 2007 a zavedení mýtného systému v ČR. Naopak negativně 

se projevil růst cen energií a pohonných hmot. Vzhledem k současné celosvětové krizi  

a jejímu negativnímu dopadu na českou ekonomiku lze jen stěží předpovídat její skutečné 

dopady na sektor dopravy a na to, jak se v závislosti na krizi změní strategické plány 

společností. Proto by bylo zajímavé rozšířit tuto diplomovou práci o hodnoty ukazatelů mezi 

roky 2007 a 2008 a následně mezi roky 2008 a 2009 a vysledovat tak meziroční tempa růstů  

a poklesů právě v období světové finanční a hospodářské krize v porovnání s předchozími 

lety.  

Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že cíl diplomové práce byl splněn. 
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Příloha č. 1: Zaměstnanost společnosti České dráhy, a.s.  
 
Vývoj počtu zaměstnanců ČD (ČSD) od roku 1989 do roku 2008 
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Příloha č. 6: Vývoj tržeb a investic společnosti OKD Doprava, a.s. 
 
Tržby v mil. EUR 
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Podíl tržeb podle jednotlivých sekcí 

 

Zdroj: [45] 

 
Investice v tisících EUR 
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Příloha č. 9: Vývoj ekonomických výsledků a hnací vozidlo společnosti 
                      Unipetrol Doprava, s.r.o.  
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Příloha č. 10: Vývoj obratu skupiny Veolia Transport v ČR (mld. Kč) a ukázka 
                        autobusu této společnosti 
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Příloha č. 11: Autobusové nádraží společnosti ČSAD Jihotrans, a.s.  
                        v Českých Budějovicích 
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Příloha č. 12: Tahače společnosti TQM – holding, s.r.o.  
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Příloha č. 13: Mapa sítě čerpacích stanic provozovaných společností Četrans, a.s. 
 
 
 

 
 

Zdroj: [23] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

    

Příloha č. 14: Logistický terminál společnosti Čechofracht, a.s. v Bratislavě 
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