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V Praze dne 28. července 2010 

 

Vážené kolegyně a kolegové, vážené redaktorky a redaktoři, 

vzhledem k tomu, že byl o mé osobě neznámým pachatelem sepsán hanopis, jehož cílem 

má být úplná diskreditace mé osoby a který je - mimochodem za dosti podivuhodných 

okolností - šířen do redakcí médií, obchodním partnerům společnosti ČD Cargo a dalším 

adresátům, si Vám dovoluji zaslat na vědomí moje následující prohlášení. 

Všechny spekulace a nepodložená nařčení uvedená v nejrůznějších formách tohoto 

hanopisu jednoznačně a důrazně odmítám jako vykonstruovaná, nesmyslná a lživá. 

Všechny okolnosti týkající se tohoto hanopisu mne vedou k přesvědčení, že jej šíří tytéž 

osoby, které se mne snaží poškodit již několik měsíců, a koneckonců až příliš nápadně 

souvisí i se způsobem a zdůvodněním mého odvolání. Zdá se, že aktéři této nechutné hry 

již nemají žádné morální zábrany a rozhodli se překročit veškeré hranice slušnosti. Na 

neznámého pachatele, který hanopis sepsal a šíří jej nyní na veřejnosti, jsem již podal 

trestní oznámení. 

Obsahem hanopisu jsou lživé pomluvy a záměrně zkreslené interpretace, které vycházejí 

z předběžných závěrů (prvního) mimořádného auditu, který byl prováděn v roce 2009 ve 

společnosti ČD Cargo auditorskou společností KPMG. Tento loňský audit však byl prováděn 

neprofesionálně a nezákonně - v rozporu se Zákonem o auditu a v rozporu s Etickým 

kodexem auditora. Bývalé vedení společnosti ČD Cargo dosud neobdrželo žádné závěry 

tohoto mimořádného auditu a nemohlo se tedy ani k žádným případným nesrovnalostem 

či údajným pochybením dosud vůbec jakkoli vyjádřit. 

Je však zarážející, že části „Prezentace shrnutí zjištění mimořádného auditu v ČD Cargo“ 

byly za záhadných okolností zveřejněny v některých médiích (např. reportáž Terezy 

Kručinské v České televizi dne 4. června 2010), ačkoli dosud nebyly oficiálně předloženy 

orgánům ČD Cargo (představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit). Je tak zřejmé, že se 

patrně jednalo o řízený únik informací z auditu, které byly navíc záměrně zkresleny. 

Z tohoto důvodu se mohu domnívat, že se auditorská společnost KPMG buď dopustila 

nekvalitní práce s prohřešky, které jsou v rozporu s Etickým kodexem auditora, nebo se 

dokonce mohla přímo podílet na řízeném úniku informací, což je zcela nezákonné. 

Auditorská společnost KPMG již byla mým právním zástupcem požádána o vysvětlení 

a nápravu svých pochybení. 
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Ze zveřejněných materiálů mimo jiné vyplývá nepravdivá informace, že společnost ČD Cargo 

v uplynulém roce hospodařila se ztrátou 846 mil. Kč, přičemž tato byla údajně zapříčiněna 

pochybnými prodeji vagonů konkurenci za nižší než tržní cenu nebo nestandardními výběry 

dodavatelů a nevýhodnými zajišťovacími transakcemi. Hanopisný materiál se obsahově velmi 

blíží nezákonně zveřejněné prezentaci auditu firmy KPMG, z níž jsou dedukovány 

interpretace a k níž jsem se doposud nemohl jakkoli vyjádřit. V hanopise je uvedeno několik 

oblastí, ve kterých je odvolané vedení společnosti ČD Cargo a zejména pak já osobně – 

Josef Bazala - obviňováno z nekompetentnosti, uzavírání nevýhodných obchodů jménem 

společnosti ČD Cargo a dalších spekulací. Nyní mi proto dovolte, abych se vyjádřil podrobněji 

k jednotlivým nepodloženým a nepravdivým informacím z hanopisu a uvedl k nim pravdivé 

údaje: 

1. Prohlašuji, že splňuji podmínky o bezpečnostní způsobilosti dle § 81 a následujících 

Zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti pro stupeň 

„Důvěrné“. Všechny skutečnosti týkající se mojí osoby byly Národním bezpečnostním 

úřadem podrobně zkoumány a osvědčení o bezpečnostní prověrce mi bylo vydáno v roce 

2006 (osvědčení mohu předložit). Do dnešního dne nebyly předloženy žádné relevantní 

důvody pro odebrání dokladu o bezpečnostní způsobilosti, nýbrž pouze nepodložená 

nepřímá obvinění ze střetu zájmů, která se ovšem nezakládají na pravdě a nemohou tak být 

nikdy potvrzena. Mým setrváním ve funkci předsedy představenstva a v pozici generálního 

ředitele rozhodně nikdy nebyla ohrožena bezpečnost jak společnosti ČD Cargo, tak 

společnosti České dráhy, jak je uvedeno v hanopise. 

2. Nákladní vozy společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o. byly prodány jako vozy 

zrušené a společností ČD Cargo nevyužitelné s nulovou zůstatkovou hodnotou. Kupní cena 

byla stanovena na základě znaleckého posudku (může být předložen). Jakýkoli prodej 

nákladních vozů ČD Cargo byl obecně vždy uskutečněn v souladu s platnými právními 

předpisy a podnikatelským plánem společnosti ČD Cargo, řádně schváleným mj. také 

představenstvem společnosti České dráhy, a.s., které vykonává působnost valné hromady 

společnosti ČD Cargo.  

3. Renovace nákladních vozů byly prováděny společností Ostravské opravny a strojírny, 

s.r.o. vždy na základě výběru její nabídky ve výběrovém řízení jako nejvhodnější. 

Společnost ČD Cargo vždy na všechny zakázky vypisuje výběrová řízení dle Zákona 

o veřejných zakázkách. Výběrová řízení jsou vždy uveřejňována v příslušných systémech 

v souladu se zákonem. Zakázku vždy získává hospodářsky nejvýhodnější nabídka. Skutečnost, 
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že na renovaci nákladních vozidel byla vypsána jen dvě výběrová řízení se nezakládá na 

pravdě, což je možno ověřit v Informačním systému o veřejných zakázkách provozovaném 

společností Česká pošta, s.p. na www.isvzus.cz. Požadavky na investice do vozidlového parku 

společnosti ČD Cargo vycházejí z aktuální situace na trhu s nákladní dopravou a jsou 

každoročně schvalovány všemi orgány společnosti ČD Cargo (tedy i představenstvem 

společnosti České dráhy, a.s., které vykonává působnost valné hromady společnosti ČD 

Cargo) v rámci podnikatelského plánu na příslušný kalendářní rok. Je zcela vyloučeno, aby 

někteří z uchazečů byli zvýhodňováni nebo, aby jim byla přidělena zakázka bez výběrového 

řízení a v rozporu s podnikatelským plánem společnosti ČD Cargo. 

4. Bohumínské společnosti AWT VADS a.s. (dříve VADS a.s.), bylo společností ČD Cargo 

prodáno 20 kusů zrušených nákladních vozů Gags 51 sk a 20 kusů zrušených nákladních 

vozů řady Smmp 11 sk na základě kupní smlouvy za smluvní cenu ve výši 7.709.922,- Kč 

včetně DPH. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku ze dne 5. 5. 2008 (který 

může být předložen). Odhadní cena vozů dle znaleckého posudku činila 6.089.244,- Kč, 

k této ceně bylo připočteno 5 % jako zisk, náklady na přístavbu vozů (vždy 1.000,- Kč/vůz) 

a náklady na vyhotovení znaleckého posudku a příslušná DPH. Po poměrně rozsáhlé 

a nákladné renovaci vozů byly tyto zpět pronajaty společnosti ČD Cargo, přičemž investice 

společnosti AWT VADS a.s. do renovace vozů byla odhadována na 1.100.000,- Kč. Tyto 

investice se společnosti AWT VADS a.s. nemohly vrátit v průběhu několika měsíců, jak tvrdí 

hanopis a jak je i uvedeno v auditu KPMG. Návratnost byla naopak odhadována na 7-9 let, 

přičemž obchodní riziko uplatnění těchto vozů na trhu nese plně společnost AWT VADS a.s.  

5. Podíl ve společnosti AWT SPEDI-TRANS, s.r.o. (dříve SPEDI-TRANS Praha, s.r.o.), ve které 

jsem byl také kdysi jednatelem, jsem prodal již v roce 2003 (příslušené dokumenty mohou 

být předloženy). I tato skutečnost byla zkoumána Národním bezpečnostním úřadem v roce 

2006 a nebyla vyhodnocena jako riziko střetu zájmů, tedy překážka spolehlivosti, případně 

překážka udělení osvědčení o bezpečnostní prověrce. Tvrzení o mém propojení se 

společností AWT VADS a.s. prostřednictvím AWT SPEDI-TRANS, s.r.o. je účelové a nepravdivé 

a v současné době i zcela bezpředmětné. 

6. Zajišťovací strategie společnosti ČD Cargo a v rámci ní uzavřené smlouvy neměly nikdy 

sloužit ke spekulacím na posílení či pokles kurzu české koruny vůči euru, nýbrž ke zmírnění 

devizové expozice. Informace o ztrátě až jedné miliardy Kč způsobené právě zajišťovacími 

operacemi vedení společnosti ČD Cargo je pouze hypotetická, je odvislá od kurzu Eura vůči 

CZK a může nastat až za tři roky, nikoli za jedno účetní období. 
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7. Prohlašuji, že nejsem jakkoli propojen se společností RAILSPED, s.r.o. Důrazně odmítám 

obvinění, že bych měl jakýkoli zájem na sladění společného postupu s touto společností při 

zadávacích řízeních. Je zcela vyloučeno, aby společnost ČD Cargo záměrně na můj údajný 

popud nabízela v rámci zakázek na pronájem cisteren a transportu zboží do východní 

Evropy nebo jakýchkoli jiných zakázek vyšší cenu než jiný zájemce, aby tomuto jinému 

zájemci umožnila zisk příslušné zakázky. V rámci řízení o přidělení veřejné zakázky nemá 

žádný z účastníků možnost zjistit cenu nabízenou jiným účastníkem, a to až do doby, kdy je 

účastníkům umožněno nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu 

s § 80 Zákona o veřejných zakázkách. Kromě toho je poněkud složité si představit slaďování 

postupu při stanovení nabízené ceny plnění v rámci veřejné zakázky mezi společností ČD 

Cargo a nepoměrně menší společností RAILSPED, s.r.o., jejíž základní kapitál zapsaný 

v obchodním rejstříku činí 200.000,- Kč. 

8. Na základě hanopisu či zveřejňovaných předběžných závěrů auditu je bývalé vedení 

ČD Cargo obviňováno, že způsobilo firmě ztrátu realizací přepravních zakázek, které byly 

uskutečňovány pod cenou úplných vlastních nákladů. Vedení ČD Cargo muselo během 

hospodářské krize uskutečnit část přeprav za ceny pod celkovými náklady, aby firma 

nepřišla o významné zákazníky a zmírnila tak očekávanou ztrátu. Pokud by ČD Cargo 

opustilo zakázky pod úplnými vlastními náklady nebo by zvýšilo ceny, zákazníci by tak 

nenávratně přešli ke konkurenci silničních dopravců, případně konkurenci železničních 

dopravců, kteří v době recese disponovali nadbytečnými kapacitami a kteří koneckonců 

rovněž část svých zakázek realizovali pod cenou úplných vlastních nákladů. V důsledku by 

se tak firmě zvýšili fixní náklady na ostatní přepravy a ztráta ČD Cargo by tak byla mnohem 

vyšší. ČD Cargo by v takovém případě muselo ještě více dramaticky snižovat náklady 

i počet zaměstnanců a uzavřelo by si tím nenávratně cestu k opětovnému růstu přeprav 

v době oživení ekonomiky. Část přeprav ČD Cargo tak byla sice realizována pod úplnými 

vlastními náklady, ale zcela jistě všechny přepravy probíhaly za ceny nad variabilními 

náklady. V podstatě každá přeprava byla pečlivě analyzována obchodním úsekem, 

k přepravám byly vypracovávány kalkulační listy, nejméně jednou týdně se scházela 

obchodní rada ČD Cargo, která velmi bedlivě vyhodnocovala stávající přepravy, požadavky 

zákazníků i příležitosti k novým přepravám tak, aby firma prošla pokud možno co 

nejúspěšněji nelehkým obdobím hospodářské krize, s co nejmenší ztrátou. Jsem jednoznačně 

přesvědčen, že náš postup byl v době krize jediný správný, že by jej takto také zhodnotil 

každý ekonom a předpokládám, že jej potvrdí v tomto smyslu také závěry probíhajícího 

auditu. Koneckonců ve srovnání s hospodařením všech ostatních velkých dopravců v Evropě 

jsme v roce 2009 dosáhli vůbec nejmenší ztráty, a to zhruba o řád nižší než ostatní. 
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Uváděná údajná ztráta – údaj 2,7 miliardy korun, který se v této souvislosti objevil 

v médiích, je patrně myšlen jako rozdíl ceníkových cen a cen smluvních, dosažených 

střetem nabídky a poptávky na dopravním trhu za poslední dva roky. Ceníkové ceny se 

však na české železnici v nákladní dopravě používaly naposledy na začátku devadesátých 

let, poté již byly používány jen ceny smluvní, neboť již začalo fungovat tržní prostředí 

v dopravě a železnice v nákladní dopravě přišla o svůj monopol. Uváděná výše ztráty 

a související argumentace se tak z pohledu tržního prostředí v dopravě jeví jako zcela 

nesmyslná až směšná. 

Je zarážející, že nové vedení ČD Cargo za uplynulých šest týdnů žádné zásadní změny 

v cenové politice neprovádí, neopouští kritizované přepravní zakázky uskutečňované pod 

cenou úplných vlastních nákladů, nezvyšuje ceny přeprav, ale spíše naopak ceny přeprav 

snižuje. Pokud by kritika přeprav uskutečňovaných pod úplnými vlastními náklady byla 

oprávněná a správná, případně by se měly dokonce realizovat všechny přepravy výhradně 

za ceníkové ceny, mělo by přece nyní nové vedení ČD Cargo neprodleně ceny za všechny 

takové přepravní zakázky navýšit nebo tyto přepravy ukončit a přenechat je konkurenci.  

Podle mého názoru nové nekompetentní vedení firmy „přešlapuje na místě“, nepřichází 

s žádnými zázračnými strategiemi na raketový růst, řídí firmu chaoticky, což ji v důsledku 

bohužel poškodí mnohem více, než přepravy pod cenou úplných vlastních nákladů. Odvolané 

vedení ČD Cargo se tak může do budoucna obávat, že tyto škody způsobené novým 

neodborným vedením ČD Cargo, budou svalovány na předchozí management. 

9. Letošní audit, který navazuje na audit loňský a který provádí rovněž společnost KPMG na 

základě Smlouvy o poskytnutí služeb podepsané dne 19. 5. 2010, k dnešnímu dni nebyl 

dokončen. Naopak původně sjednaný termín pro předložení zprávy auditora byl ze strany 

KPMG ještě o několik týdnů prodloužen. Ze strany bývalého vedení ČD Cargo byl vždy 

řádně a včas dodržován harmonogram auditu, jakákoli tvrzení o obstrukcích jsou zcela 

lživá, což je možné doložit. Společnosti ČD Cargo nebyla ze strany auditora předložena 

zpráva auditora ani jiná zpráva nebo materiál ohledně prováděného auditu, ačkoli takovéto 

materiály objektivně existují a jsou dokonce zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích, a to 

v rozporu s ustanoveními článku 7. „Povinnost mlčenlivosti“ Smlouvy o poskytnutí služeb 

auditu a v rozporu s Etickým kodexem auditora. Základní povinností auditora je provádět 

audit čestně, poctivě, dodržovat profesionální etiku bez ohledu na své vlastní zájmy 

a dodržovat ustanovení smluv uzavřených s klientem a dodržovat povinnost mlčenlivosti, 

tedy zabránit úniku informací sdělených či zjištěných při provádění auditu, a to zejména 

zcela nepravdivých tzv. předběžných závěrů auditora. 
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10. Obdobným neprofesionálním způsobem byla auditorskou společností vypracována 

prezentace s názvem „Příležitosti k úsporám“ „Audit ČD Cargo“ „Optimalizace nákupu“ 

České dráhy a.s. ze dne 11. 2. 2010, která byla prezentována na dozorčí radě Českých drah. 

Existuje podezření, že i tato prezentace unikla na veřejnost. Také v této prezentaci jsou 

obsaženy nepravdivé údaje týkající se zejména oddílu „Způsob řešení nižší efektivity 

nákupu“ nebo „nevýhodný nákup trakční elektrické energie“. Důrazně odmítám tvrzení, že 

by ČD Cargo provádělo nevýhodný nákup trakční elektrické energie. Naopak, ČD Cargo 

postupovalo v této věci v roce 2009 podle Obchodního zákoníku s péčí řádného hospodáře, 

což je možné doložit příslušnými dokumenty.  

Poté, co SŽDC uzavřela se společností ČD smlouvu na dodávky trakční elektrické energie za 

cenu 1981 Kč (bez DPH) za 1 MWh silové složky elektrické energie, ČD Cargo odmítlo 

nevýhodnou smlouvu s touto cenou podepsat a hradilo za dodávky ceny podle poslední 

platné smlouvy, tedy za cenu 1570 Kč (bez DPH) za 1 MWh silové složky elektrické energie. 

V této záležitosti bylo vypracováno několik právních posudků, kterými bylo potvrzeno, že 

ČD Cargo postupovalo správně.  

Vzhledem k faktu, že České dráhy - narozdíl od ČD Cargo – uzavřely v dubnu 2009 roční 

nevýhodnou smlouvu se SŽDC, ve které přistoupily na nákup elektrické energie za cenu 

1981 Kč / MWh, ačkoli tehdejší cena na energetické burze byla přibližně o 500 Kč nižší, 

způsobily společnosti ČD a.s. ztrátu přes 300 mil. Kč. Nevýhodná smlouva byla podepsána 

za ČD Ing. Petrem Žaludou a za SŽDC Ing. Janem Komárkem v dubnu 2009, a to se zpětnou 

platností od 1. 1. 2009. Uzavření takto nevýhodné smlouvy je podle mého názoru hrubým 

porušením Obchodního zákoníku. Uvedené skutečnosti tak dokládají moje podezření, že se 

nové představenstvo ČD Cargo v čele s Ing. Petrem Žaludou tuto svoji chybu snaží zakrýt, 

odvádí od ní pozornost a dokonce se nyní může pokusit případnou následnou dohodou se 

SŽDC poškodit společnost ČD Cargo v jejím hospodaření. 

 

Vážené kolegyně a kolegové, vážené redaktorky a redaktoři, 

vemte prosím na vědomí, že závěrečná zpráva auditora, která má být předložena 

v následujících týdnech, může být interpretována rovněž záměrně zkresleným způsobem - 

obdobně jako údaje v hanopisech na moji osobu. Nahrává tomu nyní také fakt, že závěry 

auditu budou komentovány za zadavatele auditu představenstvem Českých drah a za 
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auditovanou společnost představenstvem ČD Cargo, které tvoří nyní takřka tytéž osoby. 

Lze předpokládat, že odvolaní členové představenstva ČD Cargo již nedostanou žádný 

prostor k oficiálnímu vyjádření k závěrům auditu. Proto se na Vás obracím s prosbou 

o poskytnutí objektivního a vyváženého prostoru k vyjádření k případným nesrovnalostem 

vyplývajících ze závěrů auditu, které mohu v návaznosti na všechny dosavadní útoky 

s velkou pravděpodobností očekávat. 

 

Děkuji Vám za pochopení. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Josef Bazala 

Telefon: 724 048 888 

Ing.Bazala@email.cz 

 


