
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
ALLRAIL vítá oznámení Evropské komise ve věci 
Českých drah a kauzy predátorských cen  
 
Brusel, 30. října 2020: Výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe 
Vestager dnes oznámila zaslání sdělení výhrad českému státem vlastněnému 
dopravci České dráhy za údajné predátorské ceny. Podle zprávy Evropské komise 
navíc tato politika stále pokračuje. Rozhodnutí se přímo dotýká dvou členů ALLRAIL 
– českých dopravců RegioJet a Leo Express. 
 
Poté co tito dopravci vstoupili na trh na lince Praha – Ostrava (RegioJet v roce 2011, Leo 
Express v roce 2012), snížily ČD své ceny na této trati téměř na pětinu. Přitom podle 
Českých drah před vstupem konkurence byla doprava na této lince ztrátová.  
 
Toto selektivní stanovení nižších cen, které se jinak nazývá predátorské ceny, vede k 
narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu a může vést k vytlačení konkurence 
z trhu. Zároveň může negativně ovlivnit obchodní vztahy mezi členskými státy. Taková 
dlouhodobá cenová politika státem vlastněných společností podkopává fungování 
jednotného evropského železničního prostoru (SERA). Prosazování pravidel 
hospodářské soutěže je nutnou základní podmínkou k dosažení cílů evropského Green 
Dealu a přechodu k více ekologickým způsobům cestování.  
 
Výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager která je odpovědná 
za politiku hospodářské soutěže, v tiskové zprávě uvedla: „Konkurence v odvětví 
železniční osobní dopravy vede ke snížení ceny a ke zlepšení kvality služeb ve prospěch 
zákazníků. Prospívá také životnímu prostředí, protože cestující přecházejí na železnici v 
souladu s cíli evropského Green Dealu. V daném případě máme obavy, že se České 
dráhy podílely na predátorských cenách, které jsou v rozporu s pravidly hospodářské 
soutěže EU.“1 

(Pokračování na další stránce) 

 
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2017 



 

Konkurence v odvětví osobní dopravy se soukromým kapitálem a bez státních dotací 
je na evropské železnici stále velmi vzácná a ve zranitelném postavení. Po letech 
poklesu to byly právě soukromé železniční společnosti, díky které začal počet 
cestujících ve vlacích růst – díky jejich službám zaměřeným na poptávku cestujících a 
atraktivní cenové politice. Železniční trh je teoreticky otevřený, ale ve skutečnosti stále 
zůstává velmi uzavřeným odvětvím. Noví dopravci nemají rovný přístup na trh jako 
takový (jak vidíme v oznámení), k závazkům veřejné služby, jízdenkám a rezervacím, ke 
kolejovým vozidlům ani k infrastruktuře.  
 
Na jaře letošního roku média informovala, že v jiném protimonopolním případu s ČD a 
rakouskými železnicemi ÖBB (tzv. Twins) se obě společnosti údajně dohodly, že ÖBB 
nebude prodávat kolejová vozidla českému dopravci RegioJet, a to i přes jeho 
příznivější cenovou nabídku. 2 
 
President ALLRAIL Erich Forster k tomu doplňuje: „ALLRAIL toto oznámení samozřejmě vítá. 
Je to zásadní znamení pro trh, že Evropská komise situaci na železnici bedlivě sleduje a 
že prosazuje dodržování soutěžních pravidel. Je to také důležitý signál pro ostatní 
členské státy EU, které nesmí takové jednání tolerovat nebo ho dokonce financovat. 
Bezohledné jednání, stejně jako jednání ČD od roku 2011, je třeba pečlivě přezkoumat a 
zabránit mu v zájmu fungování jednotného evropského železničního prostoru. " 
 
Prohlášení o námitkách není konečným rozhodnutím a proces bude pokračovat; je to 
však již nyní silný a důležitý signál pro evropskou železnici. Tento signál potřebujeme 
obzvlášť také nyní, kdy čelíme pandemii COVID-19, která ohrožuje soukromé 
společnosti na železnici a budoucnost osobní železniční dopravy.  
 
Tisková zpráva Evropské komise: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2017  
 
 
Sledujte nás:  
• www.allrail.eu 
• Twitter  
• LinkedIn 
• YouTube channel 
• Podcast 
• Instagram 

 
2 Tisková zpráva ALLRAIL ze dne 4.3.2020:’ “New revelation: alleged agreement between ÖBB and ČD to “eliminate” new 
entrant’s access to rolling stock”. Klikněte prosím zde: https://bit.ly/2HKa54g 

Kontakt pro média:  
Nick Brooks, Generální tajemník  
Tel +32 485 832 991; Email info@allrail.eu 
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