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Tisková zpráva – České dráhy nakoupí naftu až o 270 milionů levněji
České dráhy uzavřely tříletý kontrakt na dodávku nafty se společností
UNIPETROL RPA, s.r.o., která zvítězila v otevřeném výběrovém řízení. České
dráhy vybraly dodavatele elektronickou aukcí, díky níž získaly významně lepší
cenovou nabídku a jen za prvních dvanáct měsíců ušetří na dodávkách paliva
až 90 milionů korun. Za tři roky by úspora, v závislosti na skutečném odběru,
mohla dosáhnout zhruba 270 milionů korun.
Veřejnou zakázku na dodávku motorové nafty vyhlásily České dráhy 15. dubna a samotná
elektronická aukce se uskutečnila o dva měsíce později za účasti čtyř významných dodavatelů
nafty, kteří se v dané veřejné zakázce kvalifikovali. Celková hodnota tříletého kontraktu je
přibližně 7 miliard korun.
„Na sklonku loňského roku jsme stejným způsobem vybrali dodavatele elektřiny, tehdy jsme
elektronickou aukci použili vůbec poprvé,“ říká generální ředitel ČD Petr Žaluda. „Jako jedna
z prvních společností v Česku jsme soutěžili tzv. cenový index dodavatele, tedy poplatek za
služby poskytované obchodníkem v souvislosti s nákupem a dodávkou elektřiny. Vlastní
nákup silové elektřiny probíhá průběžně během roku podle aktuálního vývoje cen na burze.
Letos tak můžeme ušetřit až 200 milionů korun.“
Právě uzavřený kontrakt na nákup motorové nafty je tak dalším příkladem masivních úspor, ke kterým
se vedení národního dopravce zavázalo.
"Jde o zásadní referenční zakázku, která opět dokazuje, že České dráhy se řadí mezi přední
inovátory i v oblasti nákupů a určují trend ostatním. Dosažená úspora u tak exponované
komodity, jako je motorová nafta, jasně dokládá správnost nastolených trendů v nákupu u ČD
jakož i efektivitu moderních nákupních metod, například elektronické aukce,“ dodává ředitel
odboru centrálního nákupu a logistiky Filip Potůček.

Informace o Českých drahách, a. s.
Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost
masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci
stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České
dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity
Pendolino i na další dálkové vlaky. Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na

lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní
doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na
vnitrostátní i mezinárodní cestování.

