
KOPIE PRO SPIS

Ing. Eduard JANOTA
ministr financí

V Praze dne db. května 2009
Č. j.: 45/34452/2009

Vážení,

Ministerstvo financí obdrželo Váš dopis ze dne 5. dubna 2009, ve kterém jste sdělili

Vaše požadavky v souvislosti s provedením hloubkové kontroly hospodaření společnosti RPG

Byty s.r.o. resp. jeho středisek bytového hospodářství za období 2005 - 2008.

Vpříloze Vám zasílám návrhy dopislt společnostem Deloitte Advisory s.r.o.

a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., kterými j,\1inisterstvo financí vyzve tyto

společnosti k předložení nabídky na provedení shora uvedeného auditu. Vpředmětu zakázky

je zohledněna většina Vašich požadavklt. Bohužel Vám nelze vyhovět v požadavku přímé či

nepřímé účasti Vašich zástupclt v procesu hloubkové kontroly, neboť účast kterékoliv třetí

strany by porušovala princip nezávislosti auditu.

Na základě předběžné dohody s A1inisterstvem financí Vás žádám o zaslání

případných připomínek v termínu do 25. května 2009.

Spozdravem

Přílohy: dle textu

Sdružení nájemníků
BYTYOKD.CZ
Moravská Ostrava



MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Libor A n to š

ředitel odboru 45 - Realizace privatizace majetku státu

V Praze dne .... května 2009
Čj.: 45/34452/2009

Vážení,

I. Ministerstvo financí Vám oznamuje záměr vybrat dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu "Audit plnění závazků společnosti RPG INDUSTRIES SE vyplývaiících ze
smlouvy o prodeji akcií uzavřené dne 16.9.2004 mezi Fondem národního maietku České
republiky (nvní Ministerstvo financí) a společností KARBON INVEST. a.s. (nyní RPG
INDUSTRIES SE) a tÝkaiících se bytového fondu" a tímto Vás vyzývá k podání nabídky.

II. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:

1. 7.6 (a) "Kupující se zavazuje zajistit, že Společnost po trvání Doby omezení bude
řádně spravovat a udržovat bytový fond (budovy s byty, byty, samostatné bytové
jednotky) ve vlastnictví Společnosti."

1.1 Ministerstvo financí vychází z toho, že "řádnou správu a údržbu" je možno definovat jako
účelové a přiměřené vynakládání zdrojů získaných z nájemného tak, aby byly provedeny
opravy a investice v souladu s legislativou a rozhodnutími místních stavebních úřadů a
s ohledem na potřeby zdraví a bezpečnosti nájemníků a okolí.

1.2 Posouzení, jaké základní procesy resp. systémy je třeba považovat za nezbytné z hlediska
řádné správy s údržby, a ověření, zda takovéto procesy/systémy byly zavedeny i v případě
bytového portfolia RPG Byty.

1.3 Audit by měl ověřit, zda je závazek dodržován po celou dobu trvání předmětného
závazku.

2. 7.6 (b) Kupující se dále zejména zavazuje zajistit, že Společnost po trvání Doby
omezení bude provádět správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví Společnosti
tak, že výsledek hospodaření středisek bytového hospodářství bude každoročně
neziskový, tj. veškeré výnosy bytového hospodářství budou použity na úhradu
nákladů a výdajů bytového hospodářství.

2.1 Audit by měl ověřit zejména:

a) správnostjednot1ivých účetních položek;
b) jakým způsobem se alokují náklady na střediska bytového hospodářství, například
mzdové náklady a náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců;
c) jakým způsobem je zajištěna kontrola, že služby byly skutečně provedeny. Jakým
způsobem je zajištěno zaúčtování především na konci účetního období;
d) jakým způsobem dochází ke stanovení cen za interně a externě poskytnuté služby tzn.
jakými procesy/systémy je zajišt'ována účelnost vynakládání finančních prostředků a to,
aby při právních vztazích s propojenými osobami nedocházelo k nepřiměřenému "transfer
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pricingu";
e) ověření způsobu výběru dodavatelů, ~tanovování cen;
f) ověřit, zda postupy odpovídají "best praktice" a zda stávající postupy vedou
k efektivnímu vynakládání nákladů a výdajů bytového hospodářství;
g) v opačném případě vyčíslení této neefektivnosti.

2.2 Audit by měl ověřit, zda je závazek dodržován po celou dobu trvání předmětného
závazku.

3. 7.6 (c) Kupující se zavazuje zajistit, že, není-li dále v tomto odstavci uvedeno jinak,
Společnost po dobu trvání Doby omezení nepřevede na třetí osobu vlastnické právo
k žádné budově s byty, která je ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví
Společnosti, ani žádné bytové jednotce, která je ke dni podpisu této Smlouvy ve
vlastnictví Společnosti či vznikne na základě prohlášení Společnosti jako vlastníka
budovy s byty, která je ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví Společnosti.
Smluvní strany se dohodly, že za porušení shora specifikovaného závazku podle
tohoto odstavce (c) se nepovažuje, pokud (i) Společnost v souvislosti s běžným
hospodařením v uvedeném období převede na třetí osoby vlastnické právo k budově
s byty či bytové jednotce k celkem nejvýše 5 % z celkového počtu bytů a
samostatných bytových jednotek, které jsou ke dni podpisu Smlouvy součástí
bytového fondu Společnosti; nebo (ii) v uvedeném období dojde na základě
prohlášení Společnosti jako vlastníka budovy s byty, která je ke dni podpisu této
Smlouvy ve vlastnictví Společnosti, ke vzniku samostatných bytových jednotek a
Společnost převede jakoukoliv bytovou jednotku dosavadnímu nájemci, a to za
podmínky, že (A) kupní cena za převod bytové jednotky do vlastnictví nájemce bude
vycházet z ceny, která byla použita při ocenění Prodávaných akcií posudkem č.
50/2/2004 ze dne 26.2.2004 (Kapitola 7 - pohled na neprodukční majetek OKD -
byty), který před uzavřením této Smlouvy pro Fond společně vypracovaly znalecké
ústavy VOX CONSUL T, s.r.o. a Komerční banka, a.s.; Kupujícímu byl uvedený
posudek poskytnut před uzavřením této Smlouvy a Kupující podpisem této Smlouvy
potvrzuje, že tento posudek od Fondu převzal; a (B) kupní cena bude zároveň
přiměřená a obvyklá ve srovnání· s kupní cenou obdobných bytů převáděných
v daném čase a místě z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadním
nájemcům.

3.1 Audit by měl ověřit, zda je závazek dodržován (po celou dobu trvání předmětného
závazku), a to na základě vyhodnocení všech prodejů bytových jednotek za dané období
včetně toho, za jakých podmínek k převodu došlo.

4. Obecné

Z důvodu zachování nezávislosti auditu vybrané vzorky, například zakázek, oprav atd. musí
být vybrány pouze samotným auditorem, a to namátkově dle standardních statistických
metodik s předem stanovenou Wadinou významnosti. Ministerstvo financí má právo upozornit
v průběhu auditu i na další vzorky, které musí auditor ověřit.

III. Nabídky budou hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:

Nejnižší nabídková cena (bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH ve formě položkového
rozpočtu)
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IV. K prokázání kvalifikace bude požadováno předložení následujících dokladů:
1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm subjekt zapsán
2. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) prokazující příslušné
živnostenské oprávnění dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím oprávnění
k podnikání zabezpečuje:

V. Zájemce předloží jako součást nabídky i návrh smlouvy s Ministerstvem financí
(včetně návrhu právního zabezpečení spolupráce s auditorem společnosti a včetně návrhu
předpokládaného termínu předání výsledků auditu).

VI. Nabídka ve dvojím vyhotovení, podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče, bude
vložena do jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálky či jiného obalu,
označeného identifikací uchazeče a názvem veřejné zakázky: "Audit plnění závazků RPG
INDUSTRlES SE - VZ malého rozsahu". Obal bude na uzavření zapečetěn či obdobným
způsobem upraven proti neoprávněné manipulaci například samolepicí etiketou, přes kterou
bude otištěno razítko uchazeče. Na obalu bude výrazným způsobem uvedeno:
"NEOTEVÍRAT!". Nabídka bude zaslána na adresu: Ministerstvo financí, odbor 45, Letenská
525/15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Nabídku na realizaci této veřejné zakázky s návrhem nabídkové ceny očekáváme
nejpozději do 8.6.2009.

Z okruhu potenciálních zájemců o tuto veřejnou zakázku bude vyzvána firma
k uzavření smlouvy k realizaci této veřejné zakázky zadávané v souladu s § 18 odst. 3, § 12
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Vážený pan
Libor Čech
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
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MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Libor A n to š

ředitel odboru 45 - Realizace privatizace majetku státu

V Praze dne .... května 2009
Čj.: 45/34452/2009

Vážení,

I. Ministerstvo financí Vám oznamuje záměr vybrat dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu "Audit plnění závazků společnosti RPG INDUSTRIES SE vyplýVajících ze
smlouvY o prodeji akcií uzavřené dne 16.9.2004 mezi Fondem národního majetku České
republiky (nyní Ministerstvo financí) a společností KARBON INVEST, a.s. (nyní RPG
INDUSTRlES SE) a týkajících se bytového fondu" a tímto Vás vyzývá k podání nabídky.

II. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:

1. 7.6 (a) "Kupující se zavazuje zajistit, že Společnost po trvání Doby omezení bude
řádně spravovat a udržovat bytový fond (budovy s byty, byty, samostatné bytové
jednotky) ve vlastnictví Společnosti."

1.1 Ministerstvo financí vychází z toho, že "řádnou správu a údržbu" je možno definovat jako
účelové a přiměřené vynakládání zdrojů získaných z nájemného tak, aby byly provedeny
opravy a investice v souladu s legislativou a rozhodnutími místních stavebních úřadů a
s oWedem na potřeby zdraví a bezpečnosti nájemníků a okolí.

1.2 Posouzení, jaké základní procesy resp. systémy je třeba považovat za nezbytné z hlediska
řádné správy s údržby, a ověření, zda takovéto procesy/systémy byly zavedeny i v případě
bytového portfolia RPG Byty.

1.3 Audit by měl ověřit, zda je závazek dodržován po celou dobu trvání předmětného
závazku.

2. 7.6 (b) Kupující se dále zejména zavazuje zajistit, že Společnost po trvání Doby
omezení bude provádět správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví Společnosti
tak, že výsledek hospodaření středisek bytového hospodářství bude každoročně
neziskový, tj. veškeré výnosy bytového hospodářství budou použity na úhradu
nákladů a výdajů bytového hospodářství.

2.1 Audit by měl ověřit zejména:

a) správnost jednotlivých účetních položek;
b) jakým způsobem se alokují náklady na střediska bytového hospodářství, například
mzdové náklady a náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců;
c) jakým způsobem je zajištěna kontrola, že služby byly skutečně provedeny. Jakým
způsobem je zajištěno zaúčtování především na konci účetního období;
d) jakým způsobem dochází ke stanovení cen za interně a externě poskytnuté služby tzn.
jakými procesy/systémy je zajišťována účelnost vynakládání finančních prostředků a to,
aby při právních vztazích s propojenými osobami nedocházelo k nepřiměřenému "transfer
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pricingu";
e) ověření způsobu výběru dodavatelů, stanovování cen;
f) ověřit, zda postupy odpovídají "best praktice" a zda stávající postupy vedou
k efektivnímu vynakládání nákladů a výdajů bytového hospodářství;
g) v opačném případě vyčíslení této neefektivnosti.

2.2 Audit by měl ověřit, zda je závazek dodržován po celou dobu trvání předmětného
závazku.

3. 7.6 (c) Kupující se zavazuje zajistit, že, není-li dále v tomto odstavci uvedeno jinak,
Společnost po dobu trvání Doby omezení nepřevede na třetí osobu vlastnické právo
k žádné budově s byty, která je ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví
Společnosti, ani žádné bytové jednotce, která je ke dni podpisu této Smlouvy ve
vlastnictví Společnosti či vznikne na základě prohlášení Společnosti jako vlastníka
budovy s byty, která je ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví Společnosti.
Smluvní strany se dohodly, že za porušení shora specifikovaného závazku podle
tohoto odstavce (c) se nepovažuje, pokud (i) Společnost v souvislosti s běžným
hospodařením v uvedeném období převede na třetí osoby vlastnické právo k budově
s byty či bytové jednotce k celkem nejvýše 5 % z celkového počtu bytů a
samostatných bytových jednotek, které jsou ke dni podpisu Smlouvy součástí
bytového fondu Společnosti; nebo (ii) v uvedeném období dojde na základě
prohlášení Společnosti jako vlastníka budovy s byty, která je ke dni podpisu této
Smlouvy ve vlastnictví Společnosti, ke vzniku samostatných bytových jednotek a
Společnost převede jakoukoliv bytovou jednotku dosavadnímu nájemci, a to za
podmínky, že (A) kupní cena za převod bytové jednotky do vlastnictví nájemce bude
vycházet z ceny, která byla použita při ocenění Prodávaných akcií posudkem č.
50/2/2004 ze dne 26.2.2004 (Kapitola 7 - pohled na neprodukční majetek OKD -
byty), který před uzavřením této Smlouvy pro Fond společně vypracovaly znalecké
ústavy VOX CONSULT, s.r.o. a Komerční banka, a.s.; Kupujícímu byl uvedený
posudek poskytnut před uzavřením této Smlouvy a Kupující podpisem této Smlouvy
potvrzuje, že tento posudek od Fondu převzal; a (B) kupní cena bude zároveň
přiměřená a obvyklá ve srovnání s kupní cenou obdobných bytů převáděných
v daném čase a místě z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadním
nájemcům.

3.1 Audit by měl ověřit, zda je závazek dodržován (po celou dobu trvání předmětného
závazku), a to na základě vyhodnocení všech prodejů bytových jednotek za dané období
včetně toho, za jakých podmínek k převodu došlo.

4. Obecné

Z důvodu zachování nezávislosti auditu vybrané vzorky, například zakázek, oprav atd. musí
být vybrány pouze samotným auditorem, a to namátkově dle standardních statistických
metodik s předem stanovenou hladinou významnosti. Ministerstvo financí má právo upozornit
v průběhu auditu i na další vzorky, které musí auditor ověřit.

III. Nabídky budou hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:

Nejnižší nabídková cena (bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH ve formě položkového
rozpočtu)
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IV. K prokázání kvalifikace bude požadováno předložení následujících dokladů:
1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm subjekt zapsán
2. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání (vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) prokazující příslušné
živnostenské oprávnění dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím oprávnění
k podnikání zabezpečuje:

V. Zájemce předloží jako součást nabídky i návrh smlouvy s Ministerstvem financí
(včetně návrhu právního zabezpečení spolupráce s auditorem společnosti a včetně návrhu
předpokládaného termínu předání výsledků auditu).

VI. Nabídka ve dvojím vyhotovení, podepsaná oprávněným zástupcem uchazeče, bude
vložena do jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálky či jiného obalu,
označeného identifikací uchazeče a názvem veřejné zakázky: "Audit plnění závazků RPG
INDUSTRIES SE - VZ malého rozsahu". Obal bude na uzavření zapečetěn či obdobným
způsobem upraven proti neoprávněné manipulaci například samolepicí etiketou, přes kterou
bude otištěno razítko uchazeče. Na obalu bude výrazným způsobem uvedeno:
"NEOTEVÍRAT!". Nabídka bude zaslána na adresu: Ministerstvo financí, odbor 45, Letenská
525/15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Nabídku na realizaci této veřejné zakázky s návrhem nabídkové ceny očekáváme
nejpozději do 8.6.2009.

Z okruhu potenciálních zájemců o tuto vereJnou zakázku bude vyzvána firma
k uzavření smlouvy k realizaci této veřejné zakázky zadávané v souladu s § 18 odst. 3, § 12
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Vážený pan
Josef Kotrba
Deloitte Advisory s.r.o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
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