
 

 

Odůvodnění stížnosti ve věci poskytnutí protiprávní státní podpory  

při privatizaci majetkové účasti České republiky v OKD, a.s. 

(stručný výtah) 

  

Důkazy o poskytnutí protiprávní státní podpory při privatizaci majetkové účasti ČR ve 

společnosti OKD  

1. Prodej majetku členského státu EU na základě omezené procedury (exkluzivity) 

nezakládá veřejnou podporu v případě, že výsledná kupní cena odpovídá ceně tržní, 

stanovené znaleckým posudkem, a to tak, aby nebyla kupujícímu poskytnuta výhoda ve 

formě nepřiměřené slevy na prodávaném majetku (viz rozhodnutí Evropské komise č. 

00/647/EC publikované v Úředním věstníku L 272 dne 25.10.2000).  

2. Z důvodů, jak jsou popsány dále v textu tohoto dokumentu, není možné považovat cenu 

AKCIÍ stanovenou pro účely privatizace Znaleckým posudkem a Náhledem za cenu 

tržní.  

3. Závěry Oponentního znaleckého posudku znaleckého ústavu KOPPREA spol. 

s r.o. uvádí: 

„1) Hodnotu 40.000 Kč (cca 1.273 EUR) za byt nelze v roce 2004 v oblasti 

Ostravska považovat za hodnotu tržní. 

2) Tržní cenou průměrného bytu o výměře cca 63 m² převáděného v roce 2004 

v oblasti Ostravska za podmínek uvedených v posudku je 155.000 Kč (cca 4.932 

EUR).  

3) Cena 155.000 Kč (cca 4.932 EUR) za byt pro rok 2004 nezahrnuje: 

* volné pozemky mimo pozemky pod bytovými objekty 

* nebytové prostory v bytových domech 

* příslušenství staveb a doprovodnou infrastrukturu (obchody, objekty 

služeb, školy, školky, ubytovací objekty, tělovýchovné objekty) 

* byty dříve náležející státnímu podniku Důl Kladno a státnímu podniku 

Důl Buchlovice na Kladensku, a to cca 1200 bytů v lokalitách Kladno, 

Stochov, Slaný, které také ještě tvořily součást neprodukčního fondu 

OKD.“ 

4. Na základě závěrů Oponentního znaleckého posudku lze určit, že tržní hodnota BYTŮ 

tvořících neprodukční část majetku OKD ke dni privatizace činila nejméně 
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6.920.285.000 Kč (cca 220.215.911 EUR) (zjištěno vynásobením částky 155.000 

Kč/byt počtem BYTŮ, tj. 155.000 x 44.647, tj. 4.932 EUR x 44.647) a z toho podíl 

odpovídající majetkové účasti státu lze určit na částku 3.175.026.758 Kč (cca 

101.035.060 EUR), tedy nikoli pouze na částku 803.065.168 Kč (cca 25.554.978 

EUR), která je uvedena ve Znaleckém posudku zpracovaném v rámci privatizace v r. 

2004. 

 

 

 

 

III. Z výše uvedených důkazů a skutečností vyplývají tyto závěry 

5. K prodeji AKCIÍ (majetkové účasti ČR v OKD) nedošlo za tržní cenu, neboť tržní 

cena měla být nejméně 5.871.961.590 Kč, přičemž kupní cena podle Smlouvy byla 

4.100.000.000 Kč. 

6. Uzavřením Smlouvy o koupi AKCIÍ ze dne 16.9.2004 došlo v rozporu s čl. 87 

Smlouvy o založení ES k poskytnutí veřejné podpory KUPUJÍCÍMU, a to 

minimálně ve výši rozdílu minimální tržní ceny  AKCIÍ (5.871.961.590 Kč) a kupní 

ceny dle Smlouvy o koupi AKCIÍ (4.100.000.000 Kč): 

5.871.961.590 Kč - 4.100.000.000 Kč = 1.771.961.590 Kč 

7. Uvedená situace představuje pro nájemce BYTŮ obrovská rizika. To demonstruje 

situace nájemců přibližně 1200 bytů OKD na Kladensku. Tyto byty byly v roce 2004 v 

majetku společnosti Služby dolů, a.s. (dceřiná společnost OKD). Tato společnost nebyla 

v roce 2004 oceněna vůbec, nyní jsou ale jednotlivé byty rozprodávány za tržní ceny, 

které jsou více než 20x vyšší, než byla paušální částka, na kterou byly BYTY oceněny 

Znaleckým posudkem! Nájemci BYTŮ jsou proto výrazně dotčeni vzniklou situací, kdy 

KUPUJÍCÍ hodlá využít právní možnosti naložit s BYTY tržním způsobem a nehodlá 

BYTY nabídnout ke koupi nájemcům BYTŮ za ceny, za které je KUPUJÍCÍ nabyl, tedy 

za ceny nižší než tržní. Z tohoto vyplývá, že KUPUJÍCÍ má možnost využít výhodu 

na trhu, tržně zpeněžit majetek, který sám nabyl za nikoli tržních cenových 

podmínek.  

 

 

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 

 

 


