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Motto: "Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky"  

(Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy). 

 

Kauza bytů OKD se týká cca 44 000 bytů, ve kterých žije 103 000 nájemníků. Byty jsou situované 
v lokalitě Ostravska, především pak v Ostravě, Havířově a Karviné.  Byty byly postaveny před rokem 
1989 jako byty státní.  

Tyto byty byly v rozporu s tehdy platnými zákony v roce 1990 vloženy do společnosti OKD a následně 
privatizovány.  

Privatizace byla dokončena v roce 2004, kdy stát prodal 46% akcií OKD trestně stíhanému Koláčkovi a 
Otavovi, resp. Bakalovi. Byty OKD byly přitom oceněny hluboko pod tržní cenou na částku 40 000 za 
byt, další obrovské majetky OKD nebyly oceněny vůbec (celý neprodukční majetek OKD byl oceněn 
na 1.7 mld. Kč). KARBON INVEST a Zdeněk Bakala v souvislosti s podmínkami prodeje po té veřejně 
slíbili, že tyto byty převedou za obdobných podmínek na jejich nájemce. 

Na základě těchto slibů a oficiálních prohlášení společnosti KARBON INVEST nájemníci investovali do 

oprav bytů OKD s tím, že si jej budu moci koupit, jejich investice ale byly zmařeny. 

Místo nájemníků ale dnes tento rozsáhlý bytový fond – největší ve střední Evropě, vlastní realitní 
společnost RPG Byty s.r.o. patřící do podnikatelské skupiny RPG Industries SE Zdeňka Bakaly, 
koneční vlastníci přitom nejsou známí. Tržní hodnota jen bytového portfolia může být dle informací 
v médiích 35-55 mld. Kč.  

Vlastník nejen že nedodržel své dřívější sliby a prohlášení, ale odmítá plnit i své smluvní závazky.  

Nájemníci bytů OKD (dnes RPG) se cítí jednáním Zdeňka Bakaly a jeho podnikatelské skupiny 

poškozeni a podvedeni. Nyní jim hrozí, že dopadnou stejně jako nájemníci bytů OKD na Kladensku. 

Nepožadujeme nic zvláštního - jen chceme, aby v této zemi platili stejné zákony pro všechny, aby 
nebyl rozkrádán státní majetek, aby podnikatelé dodržovali své závazky a také, aby politici hájili 
své občany a voliče. 

 

http://www.bytyokd.cz/
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1. Chronologický přehled faktů 
 

1990: Rozhodnutím ministra hospodářství ČSFR z roku 1990 byly byty státního podniku OKD 

vloženy do nově vzniklé akciové společnosti OKD a.s. Dle právních analýz byla již tato 

privatizace v rozporu s tehdy platnými zákony, protože hospodaření s byty nebylo součástí 

předmětu podnikání OKD, nesouviselo s provozováním dolů a v ostatních případech (např. 

Mostecká uhelná) vždy před privatizací byly byty převedeny na stát či obce a nebyly 

privatizovány společně s majetkem určeným k podnikání společnosti. 

1998: většinový podíl akcií ve společnosti OKD získávají podnikatelé Viktor Koláček, Petr Otava a Jan 

Przybyla, resp. jimi vlastněná společnost KARBON INVEST a.s. 

2004: Dokončení privatizace OKD. Stát prodává svou majetkovou účast (45,9% akcií) ve společnosti 

OKD a.s. bez výběrového řízení společnosti KARBON INVEST a.s. za 4,1 mld. Kč. (to indikuje 

údajnou tržní cenu OKD 8,9 mld. Kč). O této privatizaci rozhodla nejdříve vláda Vladimíra 

Špidly v březnu 2004 a následně po zvýšení ceny (z 2,4 mld. na 4,1mld. Kč) vláda Stanislava 

Grosse v září 2004. 

- Byty OKD byly oceněny znaleckým posudkem paušálně na částku 40.000 Kč za byt, 

další neprodukční majetky znalci neocenili vůbec (například 1200 bytů OKD na 

Kladensku, rozsáhlé nebytové prostory, hotely, komerční nemovitosti, rozsáhlé 

pozemky – tisíce hektarů často v lukrativních zónách) - vlastníci je tedy získali za 0 Kč.     

- Znalci ocenili jen 3 z celkem 32 dceřiných společností. 

V souvislosti s privatizací OKD v r. 2004 vláda přislíbila napravit pochybení z r. 1990, kdy byly 

v rozporu s předmětem podnikání OKD a.s. do majetku této společnosti zařazeny i byty. 

Z tohoto důvodu byly do Smlouvy o prodeji akcií OKD a.s. z r. 2004 zařazeny ve prospěch 

nájemců bytů 4 závazky (7.6 (a)-7.6 (d)), které nabyvatel akcií KARBON INVEST a.s. přijal. Po 

dobu pěti let od privatizace (do 1.5.2009) měly být byty spravovány ve vlastnictví OKD a.s. a 

měly být výnosy z bytového hospodářství investovány do tohoto bytového hospodářství. 

Natrvalo ve Smlouvě byl sjednán závazek 7.6 (d), podle nějž mají nájemci bytů v případě 

prodeje předkupní právo k bytu za cenově zvýhodněných podmínek, a to za cenu dle 

znaleckého oceněni (tj. 40.000 Kč za byt) s přihlédnutím k aktuálním cenám, za které 

privatizuje stát či obce byty v době případného převodu bytu. Tato cenová výhoda pro 

nájemce bytů vychází z cenové výhody, kterou obdržel nabyvatel akcií KARBON INVEST a.s. 

při privatizaci v r. 2004, když byty byly oceněny na velmi nízkou částku 40.000 Kč za byt a 

tato částka ovlivnila také nízkou cenu, kterou nabyvatel akcií zaplatil státu za podíl v OKD 

a.s.  

9.11.2004: Za vlastníky (RPG Industries) vystupuje Zdeněk Bakala a oznamuje, že ovládnul KARBON 

INVEST a.s. Zároveň ujišťuje, že jeho společnost „stojí pevně za všemi smluvními závazky“.  

Leden 2005: Společnost Penta napadá prodej akcií OKD u Evropské komise. Dle Penty se jednalo o 

nedovolenou veřejnou podporu. Dle ocenění OKD zveřejněných v médích měla být tržní cena 



OKD a.s. k 31.12.2004 až 103 mld. Kč a tomu měla odpovídat cena za 45,9% akcií této 

společnosti.   

Únor 2005: Zdeněk Bakala a KARBON INVEST a.s. vydávají oficiální veřejné prohlášení, kde slibují, 

že byty převedou jejich nájemcům a deklarují za jakých podmínek, že splní veškeré 

podmínky, ke kterým se při privatizaci OKD společnost zavázala a že nabídnou byty 

nájemcům k odkoupení za cenu v souladu se smluvně sjednaným předkupním právem, a to 

za 30.000 až 50.000 Kč za byt.  

2006: Vlastníci bez souhlasu Ministerstva financí vyvádí bytový fond mimo společnost OKD a.s. 

(tato zaniká, vymazána z obchodního rejstříku) do realitní společnosti RPG Byty s.r.o. Pozn.: 

Dle právních expertíz se jedná o porušení Smlouvy. Obdobně se v roce 2007 vyjádřilo i 

Ministerstvo financí. 

Srpen 2008: Vlastníci oficiálně oznamují, že byty nájemcům bytů prodávat nebudou a že hodlají s 

byty podnikat. 

Září 2008: Nájemníci bytů OKD zahajují podepisování Petice za dodržení podmínek Smlouvy z roku 

2004. 

Červen 2009: RPG Industries vypovídá závazek Smlouvy – č. 7.6(d) - předkupní právo pro nájemce 

bytů za cenově zvýhodněných podmínek.  

Září 2009: Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ podalo stížnost k Evropské komisi ve věci nedovolené 

veřejné podpory při prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD a.s v roce 2004. Tato 

stížnost je podepřena novým znaleckým posudkem znaleckého ústavu, z něhož vyplývá 

závěr, že cena 40.000 Kč za byt, na kterou byly byty oceněny při privatizaci v r. 2004, 

v žádném případě není cenou tržní a že minimální tržní cena (s maximálním odpočtem za 

opotřebovanost bytů, obsazenost nájemci s dosud regulovaným nájmem apod.) je 4x vyšší, 

ceny podle ČSÚ v té době byly u bytů 10x vyšší. Nový znalecký posudek také uvádí, že 

rozsáhlý neprodukční majetek OKD nebyl vůbec oceněn (1.200 bytů na Kladensku, hotely, 

ubytovny, nebytové prostory, rozsáhlé pozemky atd.). Stížnost k Evropské komisi se opírá o 

základní zásady hospodářské soutěže, které byly porušeny poskytnutím veřejné podpory 

nabyvateli akcií, neboť ten získal majetek OKD za nikoli tržní cenu, tedy získal na trhu 

velkou výhodu oproti jiným ekonomickým subjektům. Dle Ministerstva financí tuto výhodu 

nabyvatel akcií získal právě z toho důvodu, že se předpokládalo, že s byty nebude podnikat a 

že tyto byty nabídne za obdobnou cenu k odkoupení nájemcům bytů, jinak by poskytnutí 

takové slevy za byty bylo nedovolenou veřejnou podporou. (Smlouva pro případ, že by orgány 

EU zjistily, že došlo k poskytnutí nedovolené veřejné podpory, umožňuje odstoupení státu od 

Smlouvy. 

Říjen 2009: Zjištěny informace týkající se střetu zájmu u advokátní kanceláře Allen & Overy. Tato 

advokátní kancelář připravovala pro stát Smlouvu o prodeji akcií OKD a.s. a poskytovala i 

nadále odborná právní stanoviska pro Ministerstvo financí k jejímu plnění. Zároveň však také 

pracovala pro RPG Holdings Zdeňka Bakaly na Studii o postupném rozprodeji nemovitostního 

portfolia OKD. Transparency International podala v této věci stížnost k České advokátní 

komoře. 



2. Sliby Zdeňka Bakaly a jeho podnikatelské skupiny 
 

- Listopad 2004:  Zdeněk Bakala oznamuje, že spolu se zahraničními investory ovládnul 

společnost KARBON INVEST. Zároveň ujišťuje, že „jeho společnost stojí pevně za všemi 

smluvními závazky“. 

- 2.12.2004: (Horník) Rozhovor s předsedou představenstva společnosti KARBON INVEST 

Zdeňkem Bakalou: „Výsledkem by mělo být to, že nabídneme nájemníkům možnost koupit 

si tyto byty do vlastnictví a zcela tak eliminovat riziko, že se někdo rozhodne byt jim dále 

nepronajímat“ 

- 8.2.2005: (ČT1, Regiony) Z. Bakala:„Za tři roky budete vědět jakým způsobem a kdy si ten 

byt můžete koupit“  

- 12.2.2005: Tiskové prohlášení KARBON INVESTU k otázce bytů ve vlastnictví OKD.  

- 13.2.2005: (CTK) „Karbon Invest preferuje prodej bytů z OKD současným nájemníkům. Byty 

by v budoucnu měli získat do osobního vlastnictví lidé, kteří v nich bydlí. Firma dodrží veškeré 

podmínky, ke kterým se při privatizaci OKD zavázala.“ I po skončení pětileté lhůty mají 

nájemníci předkupní právo k bytu za cenu nejvýše 50 000,- za byt. 

- 15.2.2005: (ČT1, Události). V této klíčové reportáži mimo jiné zaznělo: „Rozhodnutí, že 

majitel bytů společnost KARBON INVEST byty prodá už padlo“, „Tyto byty mají být 

prodávány v rozmezí 30 000-50 000 za bytovou jednotku“ „Přednostní právo pro nájemníky 

a ceny bytů do 50 000 zůstanou zachovány i po 1.květnu 2009“. V reportáži se vyjadřuje 

tiskový mluvčí KARBON INVEST. 

- 17.2.2005: (Horník) Obdoba prohlášení KARBON INVEST v ČTK 

- 2006: vlastníci bez souhlasu Ministerstva financí vyvádí bytový fond mimo společnost OKD 

do realitní společnosti RPG Byty, s.r.o 

- 2007: v médiích se objevují rozporuplné informace ohledně záměrů týkajících se budoucnosti 

bytového fondu OKD 

- 29.8.2008: (Tisková konference RPG Industries SE) Z. Bakala: „Za současných okolností 

nebudeme prodávat byty z tohoto bytového fondu“ 

- Červen 2009: RPG Industries vypovídá závazek Smlouvy – č. 7.6(d) - předkupní právo pro 

nájemce bytů za cenově zvýhodněných podmínek. 

 

 

 

 



3. Smlouva o prodeji OKD 
 

- Smlouvu připravila pro stát advokátní kancelář Allen & Overy 

- Smlouva je nevyvážená, závazek sjednaný ve prospěch nájemců bytů (7.6 (d), předkupní 

právo za cenově zvýhodněných podmínek) je obtížně vymahatelný, sankce za jeho 

neplnění je 30 mil. Kč, což je v hrubém nepoměru k výši možného majetkového profitu 

plynoucího z porušení tohoto závazku vzhledem k tržní ceně bytového fondu.  

- Smlouva pro případ, že by orgány EU zjistily, že došlo k poskytnutí nedovolené veřejné 

podpory, umožňuje odstoupení státu od Smlouvy. 

- MF zatajovalo Smlouvu v rozporu se zákony, nájemníci ji dostali k dispozici až v dubnu 

2009 na základě žalob. 

 

4. Ocenění OKD, tržní ceny, nedovolená veřejná podpora 
 

- Stát prodával v roce 2004 svou majetkovou účast (45,9% akcií) ve společnosti OKD a.s. 

společnosti KARBON INVEST a.s. (majoritní vlastník) bez výběrového řízení na základě tzv. 

exkluzivity. Tržní cenu musí v tomto případě stanovit posudky znalců. 

- Majetková účast státu prodána za konečných 4,1 mld. Kč. (to indikuje údajnou tržní cenu 

OKD 8,9 mld. Kč). 

- Znalecké ocenění OKD v roce 2004 

o Byty OKD byly oceněny paušálně na částku 40.000 Kč za byt, což nebyla tržní cena 

o Další neprodukční majetek znalci neocenili vůbec (například 1200 bytů OKD na 

Kladensku, rozsáhlé nebytové prostory, hotely, komerční nemovitosti, rozsáhlé 

pozemky – tisíce hektarů často v lukrativních zónách), kupující jej tak dostal zcela 

zadarmo.Znalci ocenili jen 3 z celkem 32 dceřiných společností. 

o Posudky nesplňují základní nutné náležitosti 

- Sdružení BYTYOKD.CZ si nechalo v roce 2009 vypracovat Oponentní znalecký posudek, 

z něhož vyplývá závěr 

o cena 40.000 Kč za byt, na kterou byly byty oceněny při privatizaci v r. 2004, 

v žádném případě nebyla cenou tržní 

o minimální tržní cena (s maximálním odpočtem za opotřebovanost bytů, obsazenost 

nájemci s dosud regulovaným nájmem apod.) byla 4x vyšší (ceny podle ČSÚ v té 

době byly u bytů 10x vyšší.) 



o Nový znalecký posudek také uvádí, že rozsáhlý neprodukční majetek OKD nebyl 

vůbec oceněn (1.200 bytů na Kladensku, hotely, ubytovny, nebytové prostory, 

rozsáhlé pozemky atd.).  

- Sdružení BYTYOKD.CZ podalo stížnost k Evropské komisi ve věci nedovolené veřejné podpory 

při prodeji OKD v roce 2004 

o Stížnost k Evropské komisi se opírá o základní zásady hospodářské soutěže, které 

byly porušeny poskytnutím veřejné podpory nabyvateli akcií, neboť ten získal 

majetek OKD za nikoli tržní cenu, tedy získal na trhu velkou výhodu oproti jiným 

ekonomickým subjektům.  

o Dle Ministerstva financí tuto výhodu nabyvatel akcií získal právě z toho důvodu, že se 

předpokládalo, že s byty nebude podnikat a že tyto byty nabídne za obdobnou cenu 

k odkoupení nájemcům bytů, jinak by poskytnutí takové slevy za byty bylo 

nedovolenou veřejnou podporou. (Smlouva pro případ, že by orgány EU zjistily, že 

došlo k poskytnutí nedovolené veřejné podpory, umožňuje odstoupení státu od 

Smlouvy. 

o Minimální výše nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD byla stanovena ve výši 

1,772 mld. Kč (reálná výše nedovolené veřejné podpory je v řádu desítek miliard 

Kč) 

 

5. Sociální rozměr, další praktiky RPG, rizika pro stát a 

nájemníky 
- Nájemníkům bytů OKD hrozí, že dopadnou stejně jako nájemníci bytů OKD na Kladensku 

o Vlastníci (KARBON INVEST, resp. RPG Industries SE) získali v roce 2004 jako součást 

majetku OKD cca 1200 bytů na Kladensku a to zcela zadarmo – znalci je neocenili 

(dceřiná společnost Služby dolů, a.s.) 

o Byty jsou v roce 2006 prodány společnosti Pražská správa nemovitostí 

o Obratem ruky jsou byty rozprodávány jejich nájemníkům za prakticky tržní ceny 

o Část nájemníků končí na ulici, další u svých příbuzných. Zvlášť postiženou skupinou 

jsou hornické vdovy. Další část nájemníků si kupuje byty, které celý život platili, za 

prakticky tržní ceny. 

- Vlastníci vnucují nájemníkům bytů OKD pod různými záminkami smlouvy na dobu určitou 

místo smluv na dobu neurčitou, využívají přitom často jejich neznalosti i tíživé sociální situace 

- Při výměnách bytů jsou nájemníci nuceni platit tzv. „dobrovolné přistoupení k dluhu“ jiného 

nájemníka, jedná se o desítky tisíc korun 

 



6. Zajímavé souvislosti 
Patria Finance. Stát v roce 1998 začalo hrozit, že ztratí kontrolu nad společností OKD. FNM se pokusil 

situaci zachránit a prostřednictvím Patria Finance Zdeňka Bakaly se snažil zrealizovat odkup akcií od 

obcí. Stát ale nebyl úspěšný – Obce prodaly své akcie raději firmě Eurobrokers.   

Pavel Kuta (místopředseda výkonného výboru FNM). Smlouvu o prodeji OKD v roce 2004 podepsal 

za stát místopředseda výkonného výboru FNM Pavel Kuta (činnost ukončil k 31.8.2005). Pavel Kuta 

před tím působil 6 let v Bakalově společnosti Patria Finance (Měšec, 5.9.2005) 

Jan Procházka (ředitel ekonomického odboru Bezpečnostní informační služby (BIS)). Jak je vlastně 

možné, že se jednání o prodeji KARBON INVEST do Bakalových rukou podařilo utajit tak dlouho? 

Bývalý vysoce postavený zaměstnanec Jan Procházka se stal v roce 2005 bezpečnostním ředitelem 

skupiny Karbon Invest. Šéf poslanecké komise pro kontrolu BIS Jan Klas z ODS pro Český rozhlas 

řekl, že jde o klasický střet zájmů. Procházka měl v BIS na starosti ochranu ekonomických zájmů 

státu (Týden, 2.5.2005). 

Evžen Tošenovský (hejtman Moravskoslezského kraje). Europoslanec a bývalý hejtman 

Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský (ODS) získal v roce 2008 od soukromé těžební 

společnosti OKD odměnu 3.2 mil. Kč. Odměnu 3,2 milionů korun získal bývalý hejtman od OKD (patří 

do skupiny RPG Industries SE Zdeňka Bakaly) za to, že se pětkrát v roce zúčastnil zasedání dozorčí 

rady. (Aktualne.cz, 15.7.2009) 

Pavel Telička (bývalý eurokomisař).  Charles Capital Zdeňka Bakaly si podle internetového serveru 

Euro OnLine najala konzultantskou firmu bývalého evropského komise Pavla Teličky BXL Consulting. 

Telička se měl podílet na vyřešení sporu kolem privatizace ostravské OKD, kterým se nyní zabývala 

Evropská komise (Euro OnLine, duben 2005). Dnes figuruje  Pavel Telička také v dozorčí radě RPG 

Byty. Od Bakalovy skupiny inkasuje ročně částky v řádech miliónů Kč. 

Allen&Overy (advokátní kancelář). Připravila pro stát Smlouvu o prodeji OKD v roce 2004 a následně 

poskytovala až do roku 2009 Ministerstvu financí odborné konzultace a právní služby při kontrole 

plnění této Smlouvy ze strany kupujícího. Jak se ale ukázalo, tato kancelář pracovala také pro 

kupujícího, Bakalovu společnost RPG Holdings. 

Pavel Kučera (místopředseda Nejvyššího soudu). Uhlobaroni a milionáři Viktor Koláček a Petr Otava 

byli obžalováni z vytunelování Ostravsko-karvinských dolů (OKD). V září 2006 bezprecedentně 

vstoupil do procesu s Koláčkem a Otavou místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera, když 

vyhověl obhájcům podezřelých. Soud označil za podjatý, případ mu odebral a přesunul jej do Hradce 

Králové. Hradecký soud následně v dubnu 2007 během uzavřeného přelíčení zastavil a podezřelé 

zbavil obvinění (ČT24, 2.11.2009). 

MartinSuchý (náměstek vrchního státního zastupitelství v Olomouci). Viktor Koláček a Petr Otava 

byli díky zákroku státního zastupitelství zproštěni podezření z vytunelování Ostravsko-karvinských 

dolů (OKD). Vrchní státní zastupitelství v Olomouci se totiž z rozhodnutí tamního náměstka Martina 

Suchého vzdalo možnosti odvolat se proti rozsudku krajského soudu v Hradci Králové, který oba 

muže spolu s jejich společníkem Janem Przybylou omilosrdnil. Prokurátor Karel Kalda, který Českou 

republiku v procesu zastupoval, se přitom chtěl proti hradeckému verdiktu odvolat. Odborná 
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veřejnost označuje postup náměstka Suchého za nestandardní, státní zastupitelství se jej navíc 

snažilo utajit. (ČT24, 2.11.2009). 
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Karbon Invest preferuje prodej bytů z OKD současným nájemníkům 

    PRAHA 13. února (ČTK) - Společnost Karbon Invest hodlá dát při prodeji bytů, jejichž vlastníkem je 

OKD, přednost současným nájemníkům. ČTK to dnes řekl mluvčí KI Jiří Hrabovský s tím, že byty by v 

budoucnu měli do osobního vlastnictví získat lidé, kteří v nich bydlí. Firma podle něho dodrží 

veškeré podmínky, na kterých se při privatizaci OKD zavázala Fondu národního majetku. 

    Podle podepsaných smluv při loňské privatizaci společnosti nesmí OKD prodat bytové domy do 1. 

května 2009 třetí osobě, s výjimkou prodeje nynějším nájemníkům. Výjimka se vztahuje na pět 

procent bytového fondu. Při prodeji bytu nájemníkům po dobu trvání moratoria je pro OKD 

závazná nabídková cena v rozpětí 30.000 až 50.000 korun. 

    V případě prodeje bytu i po skončení pětileté lhůty mají nájemníci předkupní právo k bytu za 

stejných podmínek, tedy za cenu nejvýše 50.000 korun. Při prodeji celých bytových domů po 

uplynutí pětileté lhůty je Karbon Invest povinen zajistit, aby byly nemovitosti prodány i se závazkem 

zachování předkupního práva k bytu ve prospěch nájemníků za uvedených cenových limitů. 

    Karbon Invest chce vytvořit pro prodej bytů podmínky, a proto zahájí projekt financování koupě 

bytů pro jejich nynější nájemníky. Součástí projektu bude finanční, pojišťovací, právní a další 

související pomoc lidem, jejichž majetkové poměry by jim za normálních podmínek neumožňovaly 

bezproblémově zvládnout proces koupě nemovitosti. Tento projekt si vyžádá několikaleté přípravy. 

    Mezi lidmi na severní Moravě panuje nejistota v souvislosti s ohlášeným prodejem téměř 45.000 

bytů společnosti OKD. Někteří lidé by si byt rádi koupili, jiní se obávají, že na odkoupení bytu 

nebudou mít dost peněz, vyplynulo tento týden z ankety ČTK. Tržní ceny bytů v Karviné, kde má OKD 

přes 25.000 bytů, jsou podle realitních kanceláří 300.000 až 500.000 korun. 

    OKD loni na podzim ovládla kyperská investiční skupina RPG, když získala majoritní podíl v Karbon 

Investu. Bytů se chce OKD zbavit hlavně proto, aby se mohla více soustředit na těžbu uhlí. 

    Podle informací tisku noví majitelé za celou OKD zaplatili kolem deseti miliard korun, tržní 

hodnota všech bytů ve vlastnictví společnosti je podle odhadů asi 13 miliard korun. Při dodržení 

podmínek ale OKD svůj bytový fond odprodá zhruba za dvě miliardy korun. Karbon Invest loni ke 

svému 50 procentnímu podílu v OKD koupil od státu 46 procent za 4,1 miliardy korun. 
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Příloha 5 Cenová nabídka nájemníkovi bytu společnosti Služby dolů, a.s, 
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