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V Praze dne 29. července 2010

Věc: Otevřený dopis k situaci v ČD Cargo, a.s. a výzva k podání trestního oznámení

Vážený pane ministře,

v souvislosti s Vaším prohlášením ze dne 26. července 2010, kterým jste se rozhodl podat 
trestní oznámení na bývalého generálního ředitele ČD Cargo, a.s. Ing. Josefa Bazalu 
s odůvodněním, že "Letos hrozí ČD Cargo ztráta, která je způsobena tím, že management 
domlouval zakázky nejen bez zisku, ale dokonce pod svými vlastními náklady", si Vás tímto
dovoluji požádat, abyste avizované trestní oznámení podal rovněž na moji osobu. 
Pravděpodobně nejste seznámen se skutečností, že jsem po celou dobu mého působení ve
společnosti ČD Cargo, a.s. vykonával funkci výkonného ředitele, byl jsem členem 
představenstva a předsedou obchodní rady, mj. zodpovědným za cenovou politiku firmy.

V roce 2009 společnost ČD Cargo, a.s. čelila největší hospodářské krizi od II. světové války. 
Na dopravním trhu došlo k bezprecedentnímu úbytku zakázek z důvodu poklesu průmyslové 
výroby. Pouze díky drastickým úsporným opatřením a aktivní cenové politice se nám podařilo 
dosáhnout nejlepšího hospodářského výsledku mezi významnými evropskými nákladními 
železničními dopravci, a to bez jakékoliv podpory státu. Obchodní rada společnosti zasedala 
několikrát týdně a promptně řešila požadavky zákazníků, aby ČD Cargo získalo potřebné 
tržby – byť někdy i za cenu nižší než činí úplné vlastní náklady, ale vždy nad cenou 
variabilních nákladů. Takto se nám dařilo udržet klíčové přepravy oproti konkurenci silniční 
dopravy a ostatních železničních dopravců a dokonce i v recesi získávat obchody nové.

Pokud byste se stihl seznámit podrobně s hospodařením společnosti, věděl byste, že více než 
dvě třetiny nákladů v ČD Cargo jsou náklady fixní – mzdy, odpisy, dopravní cesta, revize 
vagonů, opravy lokomotiv apod. Propustit polovinu zaměstnanců v době, kdy je 
nepotřebujete, a po roce je najmout zpět, je možné např. u ostrahy supermarketu, ale nikoli 
v případě specializovaných činností železniční dopravy a vysoce kvalifikovaných pracovníků 
železničního dopravce. V této situaci bylo klíčovým úkolem obchodního úseku udržet a získat 
každou zakázku, jejíž cena převyšuje variabilní náklady a poskytuje krycí příspěvek na 
náklady fixní - neměnné. Naprosto stejně postupovaly ostatní evropské železnice i 
průmyslové podniky zasažené hospodářskou krizí včetně většiny zákazníků ČD Cargo.



Stejně tak po objektivním seznámení se situací v ČD Cargo shledáte, že v roce 2009 v rámci 
úsporných opatření opustilo firmu 1.600 zaměstnanců a že tolik mediálně zmiňovaná účetní 
ztráta společnosti v roce 2009 (380 mil. Kč) byla z podstatné části vytvořena téměř třemi sty 
miliony korun řádného odstupného vyplaceného těmto pracovníkům. Návod na snižování 
počtu pracovníků v resortu dopravy najdete na ČD Cargo.

V situaci, kdy dopravní trh v Evropě a v ČR prochází oživením, a ČD Cargo by při kvalitním 
vedení mohlo stavět na tvrdé práci managementu i všech pracovníků společnosti odvedené 
v době hospodářské recese, dochází za Vašeho vědomí naopak k nucenému odchodu řady 
erudovaných odborníků, kteří dříve či později zakotví v managementu konkurenčních firem, 
čímž do budoucna oslabí pozici ČD Cargo. Neodborná obchodní politika nového vedení ČD 
Cargo směřuje podle informací na trhu díky nekompetentnosti nově jmenovaných manažerů 
pouze ke ztrátám zakázek a snižování cen za přepravy zboží a tedy i tržeb společnosti. 

Vážený pane ministře,
nabízení cen pod úrovní úplných vlastních nákladů je, pokud převyšují variabilní náklady, 
standardní u každé obchodní společnosti, která se pohybuje na jakémkoliv trhu. Kriminalizací 
takové obchodní politiky jste naprosto paralyzoval obchodní činnost firmy ČD Cargo. Za 
těchto okolností žádný obchodník ČD Cargo nevydá zákazníkovi cenu, u které si nebude 
stoprocentně jistý, že je a do budoucna bude nad úrovní úplných vlastních nákladů, aby se 
nevystavil hrozbě trestního stíhání. Bez funkčního obchodu bude společnost přicházet o tržby 
a brzy se vrátí zpět do ztráty navzdory přicházejícímu ekonomickému růstu. Vzhledem 
k tomu, že se před mým odchodem z ČD Cargo společnost po 18 měsících vrátila k zisku, mě
netěší, že příští čtyři roky Vašeho působení na ministerstvu dopravy budu z Vašich úst 
v médiích slýchat, že za problémy firmy stojí management odvolaný v roce 2010.

Cenovou politiku, díky níž si společnost ČD Cargo udržela stabilitu, zachovala si významnou 
pozici na dopravním trhu ČR i v Evropě, dostála své schopnosti hradit řádně své závazky, 
udržela si kvalifikované odborníky i sociální smír a vytvořila za účetní období roku 2009 
kladný výsledek hospodaření ve formě zisku před započtením úroků, daní a odpisů 
(tzv.  ukazatel EBITDA) ve výši cca 740 milionů korun, si kdykoliv rád obhájím spolu 
s bývalým generálním ředitelem společnosti Ing. Josefem Bazalou.
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