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1. Úvod 

Období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015  bylo obdobím usilovného vyjednávání s kraji 

– objednateli železniční osobní přepravy v závazku veřejné služby, které mělo 

společnosti Jindřichohradecké místní dráhy a.s. přinést zvýšení úhrad za 

provedené výkony v závazku veřejné služby, do níž se mimo jiné promítají i 

náklady na modernizované vozy M27. 

Rozdílný pohled objednatelů a naší společnosti jako provozovatele na úhradu 

vykazovaných nákladů vyústil  až v podání správní žaloby, která byla směrována 

i k požadavku úhrad prokazatelné ztráty za roky 2010 – 2014. Uvedený spor 

v době ukončení hospodářského roku nebyl dořešen a trvá v následujícím 

hospodářském  roce. 

Hospodářský rok 2014 byl rovněž obdobím jednání o vyúčtování dotací 

z Regionálních operačních fondů na modernizaci vozů M27, které již byly po celé 

období společností  provozovány.  

Uvedené skutečnosti se  promítly do výsledků hospodaření společnosti a jejího 

cash flow. Celý hospodářský rok byl takto poznamenán na jedné straně úsilím o 

narovnání výše náhrad prokazatelné ztráty a s tím zvýšenými výdaji, a na straně 

druhé omezenými prostředky na rozvojové aktivity společnosti.  

Vedení společnosti zahájilo proces oddělení činnosti dopravy v závazku veřejné 

služby v drážní dopravě od ostatních činností společnosti formou vyčlenění osobní 

dopravy v závazku veřejné služby do samostatné dceřiné společnosti. Tento krok 

byl měl být rovněž ujištěním pro poskytovatele veřejných prostředků, že jimi 

poskytované prostředky jsou beze zbytku čerpány účelově. 

I přesto lze hodnotit hospodářský rok příznivě. Byl zabezpečen plně provoz jak 

v závazku veřejné služby, tak v letní parní sezóně, včetně několika mimořádných 

vlaků. Probíhala dále pravidelná údržba a opravy dopravní cesty a obchodní úsek 

v rámci finančních možností zabezpečoval doplňkový prodej, provoz Muzea 

v Nové Bystřici a další letní aktivity. V této souvislosti zmiňme alespoň vydání 

prvního čísla časopisu Plnou parou  a otevření muzejní expozice v Kunžaku. 

Rovněž v oblasti investic se podařilo do konce kalendářního roku 2014 dokončit 

dva projekty a to výstavbu zabezpečeného přejezdu v rámci projektu Certifikace, 

implementace a schválení do provozu elektronického přejezdového zabezpečovacího 

zařízení do živé dopravní cesty a projekt Zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících, oba 

projekty celkem v hodnotě přes 12,5 miliónů Kč s podílem dotačních prostředků 

ve výši přes 11 miliónů Kč.  
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V ekonomické oblasti se dále upevňovalo zavedené střediskové hospodaření 

společnosti s rozdělením jednotlivých činností společnosti do samostatných 

hospodářských středisek. Vykazované výsledky po jednotlivých střediscích a 

činnostech mohou být brány jako podklad pro zlepšení používaných nástrojů 

řízení a jejich efektivity, a také jako podklad pro regulaci režijních nákladů. Byla 

rovněž zpracována a podle platné legislativy auditována metodika výpočtu 

prokazatelné ztráty při provozování dopravy v závazku veřejné služby ve formě 

vnitropodnikové směrnice. Provedený účetní audit za uplynulé účetní období byl 

ukončen výrokem auditora Bez výhrad. 

 

 

 

Ing. Boris Čajánek 

  statutární ředitel 
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2. Základní údaje o firmě k 30. 6. 2015 

 

Firma: Jindřichohradecké místní dráhy a. s. 

Sídlo: Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČO: 62509870 

DIČ: CZ62509870 

Základní kapitál: 13.064.056,- Kč 

 

3. Firma 

       

3.1. Vedení společnosti 

Aplikovaný model Monistického systému vnitřní struktury řízení jediným orgánem, kterým je správní 

rada doplněná o statutárního ředitele. 

Statutární ředitel:          Ing. Boris Čajánek 

Správní rada     : 

Ing. Petr Čoček  předseda správní rady 

Ing. Boris Čajánek člen správní rady 

Ing. Vladimír Jindřich člen správní rady 

Ing. Petr Havlík člen správní rady 

 

3.2. Základní činnosti 

1. provozování dráhy a drážní dopravy na regionálních dráhách Jindřichův Hradec – Nová 

Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň, 

2. provozování dráhy a drážní dopravy na vlečkách, 

3. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

hostinská činnost. 
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Nosnou činností firmy zůstává i nadále provozování dráhy a drážní dopravy na úzkorozchodných 

regionálních drahách Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň, které jsou 

v majetku firmy, včetně navazujících aktivit a dalších služeb spojených s železniční dopravou 

(poradenství, apod.).  

Z těchto činností také plynou rozhodující příjmy. Struktura příjmů je tvořena dotačními tituly 

poskytovanými z titulu zajišťování služeb ve veřejném zájmu dle platných právních předpisů 

(zejména dle zákona o drahách 266/1994 Sb. v platném znění), a dílem vlastními výkony. Objednateli 

základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní železniční dopravou na tratích společnosti jsou kraje 

Jihočeský a Vysočina.  

Významnou část příjmů cílených a alokovaných ve prospěch oprav a údržby infrastruktury 

regionálních drah poskytl Státní fond dopravní infrastruktury na zajištění provozuschopnosti tratí 

v celkové výši 31 424 tis. Kč.  

Investiční prostředky na rekonstrukci dráhy a projekty zvyšování bezpečnosti byly poskytnuty 

Státním fondem dopravní infrastruktury. Do konce kalendářního roku 2014 byly dokončeny dva 

investiční projekty: 

- Certifikace, implementace a schválení do provozu elektronického přejezdového 

zabezpečovacího zařízení do živé drážní cesty v hodnotě 3 848 tis. Kč s podílem dotačních 

prostředků 2 330 tis. Kč 

- Zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v prostorách dráhy v hodnotě 8 700 tis. Kč se 100% 

podílem dotačních prostředků  
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4. Dotace 

 

4.1. Provozování drážní dopravy v závazku veřejné služby 

Základní dopravní obslužnost je hrazena kraji Vysočina a Jihočeským krajem v celkové výši   

      21 860 tis. Kč 

 

4.2. Zajištění provozuschopnosti dráhy 

Zajištění provozuschopnosti dráhy je hrazeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové 

výši      31 424  tis. Kč 

 

4.3. Investiční dotace 

Příspěvek na rekonstrukci dráhy je hrazen ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši

      11 030 tis. Kč 

 

Čerpání investičních dotačních prostředků v letech 2008 - 2015 

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

mil. Kč 2,871 6,018 10,83 5,479 9,1 11,874 11,749 11,33 
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5. Zaměstnanci 

 

5.1. Průměrný počet zaměstnanců 

V roce 2013 činil průměrný počet zaměstnanců 74. 

Vývoj přepočítaného průměrného počtu zaměstnanců v letech 2012 - 2015 je znázorněn v 

následujícím grafu  

 

5.2. Struktura zaměstnanců a jejich průměrná mzda 

V personální oblasti se společnost soustředila na zvyšování odbornosti v základních profesích a 

zajištění sociálního smíru. V oblasti managementu obchodního úseku a ve vedení dílem došlo 

k výměně několika pracovníků s cílem zvýšit odborné dovednosti, komunikační schopnosti a 

efektivitu práce.  

Průměrná mzda připadající na zaměstnance z objemu hrubých mzdových prostředků činila 

v HR 2014 při průměrném počtu zaměstnanců 77 částku 27 192,85 Kč. Statistiky vykázaná průměrná 

mzda na průměrný přepočtený počet pracovníků, tj. 74 zaměstnanců bez OON  činí v HR 2014 částku 

23 398,- Kč, tj oproti HR 2013 pokles o 861,-Kč (pokles o 3,55%) 
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5.3. Mzdové prostředky v dopravní obslužnosti 

 

 

Vývoj objemu mzdových prostředků vyplacených Základní dopravní obslužnosti v 

letech  2010 - 2015 

   

rok 
Jihočeský kraj 

v  tis. Kč 

Kraj 

Vysočina 

v tis. Kč 

Celkem v tis. 

Kč 

počet 

pracovníku 

ZDO 

Průměrná 

mzda /měs. 

2010 4271,067 4117,826 8388,893 31,33 22 313 

2011 4290,077 4413,136 8703,213 30,41 23 849 

2012 4670,506 4554,176 9224,682 32,08 25 556 

2013 4677,202 4872,124 9549,326 32,41 25 335 

2014 5979,648 5508,437 11488,085 39,69*) 24 120 

072014-

062015 5801,273 5477,664 11278,937 39,74 23 651 

 

*) Na základě změny metodiky spočívající v odděleném evidování nákladů a výnosů vstupujících do 

výpočtu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby v osobní přepravě byl zahrnut do výpočtu 

mzdových nákladů skutečný počet pracovníků zabezpečující provoz ZDO.  
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5.4. Odborové organizace 

Činnou odborovou organizací ve společnosti je Federace strojvůdců ČR. Vyjednávání nové 

kolektivní smlouvy bylo završeno jejím podpisem dne 31.3. 2015.  

Úprava mzdových, pracovně právních a sociálně právních podmínek bylo zakotveno touto kolektivní 

smlouvou na období do března roku 2016.  

 

 

6. Ekonomické výsledky za období do 30. 6. 2016 

 

6.1. Hospodářský výsledek 

 

Hospodaření firmy v účetním období od 1.7.2014 do 30.6.2015  skončilo s celkovým ziskem před 

zdaněním ve výši 1.056 tis. Kč. Provozní hospodářský výsledek činil - 4 376 tis. Kč. Výše 

hospodářského výsledku byla v uplynulém HR nepříznivě ovlivněna promítnutím nákladů na 

modernizaci motorových vozů M27, tj. o odpisů nákladů na modernizaci a nákladové úroky 

z poskytnutých úvěrů na modernizaci. Dalším nepříznivým vlivem je nedostatečná úhrada vykázané 

prokazatelné ztráty  z výkonů základní dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby, která se 

prohloubila právě na základě promítnutí nákladů modernizace motorových vozů M27 do výpočtu 

prokazatelné ztráty.  
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6.2. EBITDA 

Výsledky hospodaření očistěné od finančních nákladů a odpisů zobrazuje následující tabulka, která 

ve skutečnosti  znázorňuje výsledky hospodaření společnosti bez vlivu modernizace motorových 

vozů M27, neboť ta z rozhodující části tvoří finanční náklady a odpisy, které nejsou pokryty úhradami 

prokazatelné ztráty.  

 

 

EBITDA 2014/2015 v tis. Kč 

 

2014/2015 HV odpisy úroky EBITDA kumulovaně 

celkem 1056 10310 3203 14569 

 

Grafické znázornění 

 

 

 

6.3. Výnosy dle hlavních činností   

V tabulce jsou uvedeny výnosy dle jednotlivých činností a dále graficky znázorněny podíly 

jednotlivých činností na celkových výnosech. 
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Výnosy dle hlavních činností účetní jednotky v tis. Kč 

Jízdné osobní doprava s kompenzací  2 687 

Jízdné os. doprava bez kompenzace 2 605 

zvláštní vlaky 343 

služby jiným podnikům 54 

Tržby za služby - vlečky 403 

poradenské služby 206 

Ubytování 1 369 

Tržby - reklama 103 

tiskárna jízdenek 304 

prodej zboží 1 901 

Dotace SFDI 31 424 

Kompenzace PZ  kraje 21 860 

Ostatní mimořádné výnosy 12 171 

Jiné výnosy 9347 

Celkem 84777            

 

Více než 3/4 výnosů (77%) tvoří příjmy vázané na veřejné rozpočty 

Vývoj tržeb v letech 2005 až 2015 (do 30.6.2015) v tis. Kč 

 

6.4. Pohledávky, závazky, likvidita   

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti 

Pohledávky z obchodních vztahů       939  tis. Kč 

Závazky z obchodních vztahů      6 531 tis. Kč 
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Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let: 

Společnost neeviduje pohledávky ani závazky starší pěti let. 

 

6.5. Finanční situace z pohledu stavu fin. majetku (údaje v tis. Kč) 

 

6.6 Vývoj likvidity 

Pohotovostní likvidita 

Pohotovostní likvidita je běžná likvidita po odečtení zásob od oběžných aktiv. Ideálně se hodnoty 

pohybují v rozmezí 1 – 1,5. U firem poskytujících služby by se hodnoty pohotovostní likvidity a 

běžné likvidity měly přibližovat. 

Ve srovnání s předchozím hospodářským rokem (2013/2014) se likvidita podniku výrazně zlepšila. 

Nyní se hodnoty pohybují v doporučovaném pásmu. 

Běžná likvidita 

Ideálně se hodnoty pohybují od 1,5 do 2,5. Záleží však na typu podnikání, výši zásob apod. Běžná 

likvidita je pouze hrubý ukazatel. Ukazuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. 

 

0,00

0,75

1,50

2,25

3,00

červenec září listopad leden březen květen

N
á
z
e
v
 h

o
d
n
o
ty

Vývoj likvidity 2014/2015

2014/20105 zásoby závazky pohledávky finanční majetek  

(peníze+účty bank) 

oběžná 

aktiva 

bankovní 

úvěry 
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6.7. Poměr vlastních a cizích zdrojů financování 

Ukazatel celkové zadluženosti v grafu vyjadřuje míru financování projektů cizími zdroji, naopak 

koeficient samofinancování zobrazuje míru využití vlastních zdrojů.   
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7. Majetek společnosti 

Během roku nedošlo k navýšení základního kapitálu.  

Bilanční suma aktiv i pasiv má na konci hospodářského roku hodnotu 149 472 tis. Kč 

 

7.1. Majetek zatížený zástavním právem  

 

Zástavní právo zřízené na zajištění pohledávek z uzavřených smluv o úvěru reg. č. 020/2014 a reg. č. 

021/2014 z 26. 3. 2014 zástavnímu věřiteli EQUA bank a.s., k movitým věcem dle zápisu  

 

 

zástavního práva do Rejstříku zástav vedeného notářskou komorou ČR ze dne 13.8.2014. 

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem 

reg.č.021/2014.1a, reg. č. 021/2014.1b 

reg.č.021/2014.1c, reg. č. 021/2014.1d 

se zástavním věřitelem EQUA bank a.s. 

 

 

 

7.2. Úvěry na pořízení DHM, drážní technika 

Banka EQUA Bank a.s. 

Výše úvěru dlouhodobého    85 891 547 Kč 

Stav úvěru k 30.6.2015    61 4561 670 Kč 

Úroková sazba    5,15% 

Kontokorentní úvěr s rámcem vyčerpán 10 000 000 Kč 

Úroková sazba     4,75% 
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7.3. Úvěry na pořízení nedrážní techniky 

 

Nebankovní úvěry 

 
Peněžní ústav předmět  počáteční stav závazku Kč stav závazku k 30.6.2015 

Kč 
Škofin Škoda Fabia 1,2TSI       172 000,00          111 852,51     
Mazda finance Mazda CX 5      605 850,00                     403 900,00     
Unicredit leasing Mazda 3        319 350,00          319 350,00     
PSA Finance ČR Peugeot Parner       179 295,00              11 050,64     
Škofin Škoda Superb       603 305,00         472 577,60 

Unicredit leasing  Sekačka ROBOT       532 400,00             388 206,79     
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7.4. Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 30.6.2014 

Číslo účtu Název účtu Poč. 

zůstatek 

Konec. 

zůstatek 

korekce Zůstatek 

kon. stav 

013100 Software 527 1684 -929 755 

021100 Stavby - 

železniční svršek 
70 003 67 134 -58 298 8 836 

022110 Stroje,přístr.,zař.

-doprava 
31 547  110 236 -29 680 80 556 

031100 Pozemky 31 822 31 801 0,00 31 801 

042 Nedokončený 

majetek 
67 989 67 989 -64 061 3928 

061 Podíly 

ovládaných  

osobách 

506 506 0 506 

Celkem 202 392 279 350 -152 968 126 382 

 

 

 

7.5. Aktiva 
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7.6. Ukazatele rentability 

 

ROA ( returns of assets)= návratnost aktiv 
ROA=( zisk/aktiva celkem)*100 ; tento poměrový ukazatel vyjadřuje schopnost podniku generovat 

zisk z vlastněných prostředků. 

 

ROE (returns of equity) = návratnost vlastního kapitálu 
ROE=(zisk/vlastní kapitál)*100; ukazatel popisuje kolik procent čistého zisku připadá na jednu 

korunu vloženého kapitálu. 

 

ROS (returns on sales) = návratnost tržeb 
ROS=(zisk/tržby)*100; rentabilita tržeb vyjadřuje kolik zisku se vygeneruje z jedné koruny tržeb. 

 

(údaje v celých tisících) 

 

 

2014/2015 zisk tržby Vlastní 

kapitál 

aktiva 

celkem 

ROA v 

% 

ROE v 

% 

ROS v 

% 

celkem 1056 84777 38465 149472 0,71 2,75 1,25 

 

8. Přepravní činnost 

 

8.1. Osobní doprava v režimu závazku veřejné služby – tratě JHMD 

Následující tabulka obsahuje srovnání dosažených výkonů roku 2014/2015 s rokem předchozím. 

Údaje o osobní dopravě ve veřejném zájmu 

Položka 
2.pol. rok 

2014 
1.pol. rok 

2015 
celkem rok 2013 

Porovnání 

s minulým 

obdobím v % 

Počet cestujících (tis.) 175,657 156,491 332,148 329,731 100,733 

Přepravní výkon (tis. 

oskm) 
3344,360 2979,443 6323,803 6277,787 100,733 

Dopravní výkon (mil. 

hrtkm) 
9,125 6,503 15,628 17,042 91,7 
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Vlakový výkon (tis. vlkm) 182,506 162,592 345,098 345,340 99,9 

Realizované tržby (tis. Kč) 2686,559 2677 100,733 

 

 

8.2. Osobní doprava ostatní (bez kompenzace) 

Následující tabulka shrnuje údaje dosažené při provozu ostatní osobní drážní dopravy, tzn. 

pravidelných vlaků v parní trakci či dalších osobních nejen parních vlaků na objednávku, a to pouze 

na tratích JHMD. 

Údaje o osobní dopravě ostatní 

Položka 
2.pol. rok 

2014 
1.pol. rok 

2015 
celkem rok 2013 

Porovnání 

s minulým 

obdobím v % 

Počet cestujících (tis.) 24,755 2,644 27,399 34,511 79 
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Přepravní výkon 

(tis. oskm) 
618,875 66,100 684,975 828,419 82,6 

Dopravní výkon  

(mil. hrtkm) 
0,6475 0,085 0,7325 1,032 70,9 

Vlakový výkon (tis.vlkm) 7194 938 8132 10,637 76 

Realizované tržby(tis. Kč) 3437 2692 127,67 

 

8.3. Nákladní doprava 

Souhrn údajů o výkonech období od 1.7.2014 do 30.6.2015 a porovnání s rokem předchozím viz 

následujíc tabulka. 

Údaje o nákladní dopravě 

Položka 
2.pol. 

rok 2014 

1.pol. 

rok 2015 
celkem rok 2013 

Porovnání 

s minulým 

obdobím v % 

Objem přepravy (tis. t) 1,948 1,672 3,62 3,273 110 

Přepravní výkon (tis. tkm) 33,631 29,485 63,116 59,017 107 

Dopravní výkon (mil. 

hrtkm) 
0,166 0,146 0,312 0,294 106 

Vlakový výkon (tis.vlkm) 1,536 1,459 2,995 2,764 108 

Realizované tržby (tis. Kč) 95,490 78,529 174,019 415 x 

 

x) výkony pouze vlastní nákladní dopravy, bez přefakturace cizích výkonů (změna ve výkazu) 

 

8.4. Provozování železničních vleček 

JHMD, a.s. provozuje v období od 1.7.2014 do 30.6.2015 celkem 3 vlečky. Realizovaný finanční objem 

činí za dané období celkově 143 tis. Kč. Na většině vleček je prakticky nulový provoz.  

Provozované vlečky JHMD, a.s. od 1.7.2014 do 30.6.2015 
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Vlečkař Místo vlečky 

Národní technické muzeum Čelákovice 

Kovosvit MAS Sezimovo Ústí 

YUGO ALLOYS Praha - Počernice 

 

 

 

 

8.5. Provozování drážní dopravy mimo tratě JHMD 

JHMD pokračovaly od 1.7.2014 do 30.6.2015 v provozování drážní dopravy na normálním rozchodu, 

a to na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice. Na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice byla doprava 

objednána na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na trati Kostelec u Jihlavy 

– Slavonice uzavřená dle § 9 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. 
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Provoz na jmenované trati byl financován a vyúčtován jako prokazatelná ztráta při provozování 

drážní dopravy. Údaje o výkonech na tratích normálního rozchodu jsou shrnuty v následující tabulce. 

 

Výkony realizované v osobní dopravě na tratích SŽDC 

Položka 
2.pol. rok 

2014 

1.pol. rok 

2015 
celkem rok 2013 

Porovnání 

s minulým 

obdobím v % 

Počet cestujících (tis.) 2,584 0 2,584 8,246 31,3 

Přepravní výkon 

(tis. oskm) 
51,680 0 51,680 181,395 28,4 

Dopravní výkon 

(mil. hrtkm) 
0,0556 0 0,0556 0,598 9,3 

Vlakový výkon 

(tis. vlkm) 
0,428 0 0,428 10,633 4,03 

Realizované tržby 

(tis. Kč) 
134,2 1298 10,32 
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8.6. Drážní vozidla a ostatní majetek 

Drážní dopravu na vlastních tratích zajišťovalo celkem 4 modernizované motorové vozy M 27.0,  6 

motorových lokomotiv řady T 47.0, 1 motorová lokomotiva T 48.001 a čtyři parní lokomotivy U 

46.001, U 37.002, U 46.101 a zapůjčená parní lokomotiva U 47.001 od NTM Praha. Lokomotiva T 

47 021 byla v roce 2015 odprodána jako nadbytečná. 

 
 

 

 

Pro dopravní obslužnosti slouží celkem 9 osobních vozů řady Balm/ú, z nichž je již celkem 5 

modernizovaných.  
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Veřejný parní provoz zajišťovaly po celý rok historické vozy s úhrnnou kapacitou 316 míst k sezení. 

V prázdninovém období jsou tak k dispozici dvě plnohodnotné soupravy historických vozů pro parní 

vlaky. 

 

Pro potřeby údržby tratě je k dispozici v současné době prakticky kompletní park potřebných 

speciálních vozidel a strojů. Základ tvoří 3 vozíky řady MUV 69 (z toho jeden se sněhovou frézou 

KSF 74), univerzální stroj SVP 74 a automatická strojní podbíječka Plasser WE 79. Park vozidel pro 

údržbu doplňují dále speciální výsypné vozy původem z Ukrajiny, rekonstruované v Rumunsku a 

pracovní stroj UNC 151. 

 

8.7. Mimořádné události 

Od 1.7.2014 do 30.6.2015 došlo při provozování dráhy a drážní dopravy na regionálních dráhách 

Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň celkem k pěti mimořádným 

událostem ve smyslu zákona 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění, přičemž ve všech případech 

byly tyto mimořádné události kvalifikovány jako ohrožení bezpečnosti z hlediska zákonné 

kvalifikace. Při mimořádných událostech došlo ke třem středně těžkým  zranění osob. V průběhu 
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období byl pravidelně ověřován zavedený systém zajištění bezpečnosti při provozování dráhy a 

drážní dopravy a v návaznosti na něj stanoveny bezpečnostní cíle pro léta 2015 a 2016. 

 

9. Dopravní cesta a infrastruktura 

Díky finančním prostředkům poskytnutým Státním fondem dopravní infrastruktury, které v roce 2014 

dosáhly celkové výše 40 922 568,-,- tis. Kč. Z tohoto objemu finančních prostředků připadlo na 

neinvestiční akce 29 900 000,-,-tis. Kč a zbylých 11 022 568,-  tis. Kč na investiční akce. 

V průběhu roku 2014 byly provedeny zejména tyto velké údržbové akce: 

1. Obnova kolej na trati J. Hradec – Nová Bystřice v km 24,690 – 25,560  

2. Oprava GPK pomocí ASP ve vybraných úsecích trati Jindřichův Hradec – Kamenice nad 

Lipou.  

3.  Oprava příkopů v úseku Senotín – Hůrky a Chválkov - Obrataň 
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Investiční akce spolufinancovaná z rozpočtu SFDI byla realizována v souvislosti s výstavbou 

přejezdu u žel. zastávky Nekrasín na certifikaci a implementaci a schválení do provozu elektrického 

přejezdového zařízení do živé dopravní cesty.  
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Dále byl čerpán investiční příspěvek pro akci Zvýšení bezpečnostni pohybu cestujících v prostorách 

dráhy, zejména osob zdravotně postižených a osob se sníženou schopností pohybu a orientace – 

informační mobiliář manažera infrastruktury JHMD.  
 

10. Služby v cestovním ruchu 
Mezi služby v cestovním ruchu patří především ubytování, doplňkové služby související se speciálně 

vypravenými vlaky, Regionální úzkokolejné muzeum, prodej upomínkových předmětů a v letní 

sezóně i kavárna s pražírnou.  
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10.1. Ubytování 

V současné době disponuje společnost  6 objekty  zrekonstruovanými na ubytovací zařízení (Albeř, 

Dolní Skrýchov, Hůrky, Kunžak, Nová Bystřice, Střížovice) a 1 objekt je trvale obsazen (Černovice).  

Na začátku roku 2015 (mimo sezónu) byla zveřejněna nabídka na slevovém portálu Slevomat, čímž 

se využila ubytovací kapacita i ve volných termínech (únor, březen). 

Úhrn tržeb v roce 2013 (od 7/2013) činí celkem 1 583 tis. Kč a v roce 2014 (do 6/2014) dosáhly 

tržby 1 551 tis. Kč, tj, mírný pokles 2% (střediskové hospodaření). 

Cílem je spokojený návštěvník a proto v následujícím období dojde ke zvýšení úrovně ubytování a 

s tím spojeného zvýšení komfortu. 

10.2. Doplňkové služby 

Doplňkové služby – catering, animační programy, strojvedoucí na zkoušku, exkurze do muzeí apod. 

jsou nabízeny široké veřejnosti i jako součást programu speciálně vypravovaných vlaků (součást 

balíčku).  

Vypravení speciálních – soukromých vlaků se těší velké oblibě nejenom železničních nadšenců 

(fotovlaky), ale i např. jako svatební či narozeninový vlak, firemní vlaky jako odměna zaměstnancům 

či obchodním partnerům. 

Žádanou službou je také služba Strojvedoucím na zkoušku mající růstový charakter.  

Velkým přínosem bylo zprovoznění rezervačního systému na pravidelní i tematické parní vlaky a 

webová aplikace e-jízdenka k pohodlnému nákupu jízdenek na tyto vlaky on-line.  
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10.3. Prodej zboží 

Prodej zboží je doplňkovou aktivitou navázanou bezprostředně na cestovní ruch. Jedná se především 

o prodej suvenýrů a občerstvení v bufetových vozech a stanicích JHMD. Celkové tržby za tyto 

prodeje dosáhly za rok 2012/2013 částky 1 206 tis Kč za rok 2013/2014 činily tržby z prodeje zboží 

1 221 tis. Kč, tj. oproti předchozímu období nárůst o 1,25 %. 

V příštím období se společnost zaměří na rozšíření obchodního sortimentu (cyklisté, děti apod.). 

 

10.3. Tiskárna Edmonsonových (lepenkových) jízdenek 

Ve sledovaném období dosáhla tiskárna tržeb ve výši 363 tis. Kč, za období 2013/2014 bylo 

dosaženo tržeb ve výši 464 tis. Kč. Tento pokles je způsoben menším zájmem o „historické“ 

lepenkové jízdenky. Snahou je zaměřit se na propagaci a nabídnout výrobu lepenkových jízdenek 

muzeím, výstavištím, soukromým sběratelům i železničním nadšencům.  

 

 

 

10.4. Propagace a marketing 

Pro oblast mediální komunikace byla v tomto období zřízena nová pracovní pozice.  

Základní marketingovou aktivitou zůstává prezentace společnosti ve všech typech sdělovacích 

prostředků. Vedle celostátních tištěných medií a jejich internetových 

portálů informovaly o dění v JHMD zpravodajské relace v rozhlase 

(ČRo, Blaník, Faktor) a televizi. Ve větším formátu se JHMD dostalo 

pozornosti od veřejnoprávní České televize (Toulavá kamera), TV 

Nova (Snídaně s Novou).  

V zájmu posílení marketingové propagace dochází k razantnímu 

posilování komunikace prostřednictvím tzv. nových (elektronických) 

medií. Významného pokroku bylo dosaženo na Facebooku. Ve 

sledovaném období zde byl zaznamenán nárůst pravidelných 

uživatelů/odběratelů o 300 %. Jeho prostřednictvím dochází navíc 

k oslovování nových cílových skupin zákazníků.  

Zvýšená pozornost je věnována pravidelnému informování o dění ve 

společnosti prostřednictvím tiskových zpráv, které jsou elektronicky 

zasílány redakcím tradičních sdělovacích prostředků a zároveň také 

zveřejňovány formou aktualit na webových stránkách JHMD. Tato 

činnost spojená s průběžnou aktualizací jednotlivých stránek vede 

ke zvyšování návštěvnosti webu JHMD. S větším důrazem na 

elektronickou propagaci byla posílena oblast IT o programátora 

webových aplikací. 

Aktivní účasti na veletrzích byly v uplynulém období omezeny. Samostatně se JHMD představily jen 

na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze Holešovicích. Na ostatních tuzemských i 

zahraničních (Německo, Slovensko, Rusko) veletrzích a výstavách byly svými tištěnými materiály 

prezentovány prostřednictvím Města Jindřichův Hradec i Nová Bystřice.  Spolupráce Města JH a 

JHMD funguje v tomto smyslu bezproblémově. K této formě propagace se postupně zavádějí nové 

tištěné materiály (plakáty, prospekty). Nový grafický styl respektuje zásady stávající korporátní 

identity, dále rozvíjí také výrazové prostředky, které se poprvé uplatnily v nově otevřené expozici 

Regionálního úzkokolejného muzea v Nové Bystřici.  

Toto muzeum Jindřichohradeckých místních drah se stalo silným atraktantem turistického ruchu 

v regionu České Kanady. Svou schopností oslovit železniční a laickou veřejnost a následně i 
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sdělovací media zvyšuje marketingový potenciál JHMD. Příkladem byla finálová účast 

zrekonstruovaného novobystřického nádraží v 9. ročníku soutěže o Nejkrásnější nádraží, vyhlášené 

za účasti celostátních sdělovacích prostředků v Senátu Parlamentu ČR dne 11. 11. 2014. Tato 

zkušenost ukazuje, že takto marketingově pojímané aktivity mají i přímý dopad na široké povědomí 

(branding) společnosti a zároveň přinášejí i přímé obchodní výsledky.  

Potvrzují to i reakce veřejnosti na expozice JHMD s názvem Železnice hrou. Expozice je zaměřena 

na laické návštěvníky a rodiny s dětmi; zde instalovaný interaktivní kiosek informuje nejen o historii, 

ale i o současném provozu JHMD, odkazuje na její webové stránky a rezervační systém. Recepce 

Staré radnice funguje zároveň jako prodejní místo suvenýrů JHMD.  

Do budoucna proto společnost připravuje otevírání dalších bodů zájmu turistického ruchu podél trati. 

 

 

 

10.5. Kavárna s pražírnou Kolonial 

V prosinci 2013 byla otevřena kavárna s pražírnou Kolonial v centru J. Hradce. Po pomalejším 

rozjezdu, můžeme říct, že nejenom místní si kavárnu oblíbili pro její příjemnou atmosféru a kvalitní 

kávu, což se odráží i na výsledku tržeb. 

V letošním roce byly zprovozněny webové stránky, včetně e-shopu, rozšířen sortiment o alternativní 

přípravu kávy, pořádání kulturních a společenských akcí.   

Tržby za hospodářský rok 2013 dosáhly částky 168 tis. Kč, v roce 2014 to bylo 739 tis. Kč, což 

znamená nárůst  439,9%.  I nadále dochází k postupnému nárůstu tržeb a za 2. pol. 2015 činily tržby 

605 tis. Kč.  

Cílem v příštím období je pokračovat ve vývoji především vytvořením distribuční sítě odběratelů 

pražené kávy, dále i rozšiřováním sortimentu a přizpůsobení se požadavkům trhu s touto komoditou.  

V následujícím období bude přijat obchodní zástupce pro distribuci pražené kávy. 

 

11. Řízení společnosti 

 
Společnost byla řízena ve sledovaném období správní radou a statutárním ředitelem. 

Jednotlivé procesy jsou v souladu s řízením ISO charakterizovány v interních předpisech, jmenovitě 

v Popisu procesů, vnitřní řízení a organizační uspořádání, pravomoci a odpovědnosti vedoucích 

zaměstnanců jsou upraveny Organizačním řádem společnosti, průběžně aktualizovaným. 

Od 24.6.2014 bylo vedení společnosti převedeno na monistický způsob řízení akciové společnosti 

v čele se správní radou a statutárním ředitelem. 

 

 

 

12. Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky 
 

Společnost v nadcházejícím období zahájí proces vyčlenění samostatné části závodu tvořícího 

dopravní činnost v závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě do dceřiné společnosti Rompio. 

Uvedené změny budou provedeny v souladu s novelizací zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách.  
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13. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

 
Společnost předpokládá realizaci projektů v rámci příspěvků na nové technologie prostřednictvím 

podpory SFDI, v oblasti řízení provozu, odbavení cestujících a zvyšování bezpečnosti drážního 

provozu.  

 

14. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí  

 
V oblasti ochrany životního prostředí se společnost zaměří na přípravu projektu změny vytápění 

správní budovy s cílem snížit emise skleníkových plynů. 

 

15. Aktivity v oblasti pracovně právních vztahů 

 
V oblasti pracovně právních vztahů bude společnost naplňovat Memorandum, uzavřené s Federací 

strojvůdců České republiky s cílem zajištění srovnatelných mzdových a pracovních podmínek s 

ostatními dopravci.  

 

 

16. Přílohy Výroční zprávy 

- Výrok auditora k účetní závěrce 

- Účetní výkazy v plném rozsahu k 30. 6. 2015 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) 

- Příloha k roční účetní závěrce 

 

V Jindřichově Hradci, únor 2016 

 

 

 


