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Jsme připraveni jednat s RPG Industries SE o prodeji bytů nájemníkům 
 
 
Ostrava, 26. března 2010 –  Vítáme proklamovaný zájem RPG Industries SE jednat o smírném 
vyřešení sporu a jsme připraveni jednat s RPG Industries SE o prodeji bytů OKD (dnes RPG) 
nájemníkům, který vlastníci nájemníkům v minulosti opakovaně veřejně slíbili. Aktuální kroky 
RPG Industries SE mohou být ale jen taktizováním, které může souviset se stížností SN 
BYTYOKD.CZ u Evropské komise ve věci nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD. 
Vlastníkům nyní reálně hrozí, že stát Smlouvu z roku 2004 vypoví nebo RPG Industries SE bude 
nuceno uhradit sankce ve výši desítek miliard Kč. 
  
Stáhnutí společnosti RPG Industries SE z arbitráže ve věci vypovězení článku 7.6 (d) 
(předkupní pro nájemníky za cenově zvýhodněných podmínek) Smlouvy o prodeji OKD z roku 
2004 vnímáme jako důležité dílčí vítězství, na kterém má významný podíl Sdružení nájemníků 
BYTYOKD.CZ. Je evidentní, že tato jednostranná výpověď klíčového smluvního závazku ze 
strany RPG Industries SE nebyla obhajitelná ani po právní stránce. 
   
Útoky na vládu, nezávislost soudů či Poslaneckou sněmovnu PČR ze strany RPG Industries SE jsou 
nesmyslné a skandální. Jejich hlavním cílem je dle našeho názoru odvést pozornost od podstaty 
problému, který je následující: 

- Vlastníci získali v roce 2004 obrovský majetek za netržních podmínek a tím došlo 
k nedovolené veřejné podpoře v řádu desítek miliard Kč (získali nedovolenou výhodu 
oproti jiným soutěžitelům na trhu) 

- Vlastníci neplnili své smluvní závazky  
- Vlastníci v červnu 2009 jednostranně vypověděli Smlouvu, resp. její klíčový závazek 7.6 

(d)  
 
Aktuální kroky RPG Industries SE mohou být jen taktizováním, které může souviset se stížností 
SN BYTYOKD.CZ u Evropské komise ve věci nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD. 
Vlastníkům nyní reálně hrozí, že stát Smlouvu z roku 2004 vypoví nebo RPG Industries SE bude 
nuceno uhradit sankce ve výši desítek miliard Kč. 
 
Vítáme proklamovaný zájem RPG Industries SE jednat o smírném vyřešení sporu a jsme připraveni 
jednat s RPG Industries SE o prodeji bytů OKD (dnes RPG) nájemníkům (eventuálně o převodu 
bytového fondu OKD na obce). Podmínky prodeje ale musí vycházet z ceny, za kterou tento 
bytový fond získali vlastníci v roce 2004, resp. z podmínek uvedených ve Smlouvě. Vlastníci 
nájemníkům opakovaně veřejně slíbili, že jim byty prodají, a my na tom trváme.  
 
Uvidíme, zda proklamovaný záměr RPG Industries SE jednat a hledat smírčí řešení je myšlen 
vážně.  
 
Společnost, která neustále mění svá stanoviska, odmítá plnit své smluvní závazky, které dobrovolně 
přijala, a nakonec se k nim opět hlásí, nevzbuzuje zrovna u nájemníků důvěru. Skutečné záměry RPG 
Industries SE s bytovým fondem OKD (RPG) navíc jednoznačně dokládá rozprodej 1200 bytů OKD na 
Kladensku nájemníkům za tržní ceny, který probíhá od roku 2007. V mnoha případech se tak 
nájemníci ocitají doslova na ulici. Vlastníci přitom získali tento bytový fond v roce 2004 zcela 
zadarmo.    
 
O těchto skutečnostech jsme rovněž informovali senátory při projednávání Petice v Senátu 
19.března 2010, kde jsme rovněž prezentovali řadu nových informací. 
  
Věříme, že pravda a právo nakonec v této kauze zvítězí.  
 

 
Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 
Roman Macháček, předseda 



Ing. Roman Macháček, Ph.D 
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 
MOB: 776 888 559 
www.BYTYOKD.CZ 
 

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ hájí zájmy 103.000 nájemníků bydlících ve 44 tis. bytech, které v 
minulosti vlastnil státní podnik OKD, resp. společnost OKD a.s. a které nyní vlastní realitní společnost 
RPG Byty s.r.o. 

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 byly těmto podnikatelům darovány (například 1200 bytů OKD 
na Kladensku). Ve Smlouvě o prodeji akcií OKD z roku 2004 byly ve prospěch nájemníků sjednaný 4 
závazky (7.6 (a)-7.6 (d)). Dle závazku 7.6 (d) mají nájemníci v případě prodeje předkupní právo 
na byty, které užívají, za cenově zvýhodněných podmínek. Tento závazek platí bez časového 
omezení.   

KARBON INVEST a Zdeněk Bakala v souvislosti s podmínkami prodeje po té veřejně slíbili, že tyto 
byty převedou na jejich nájemce a oficiálně deklarovali, za jakých podmínek (ČTK 13.2.2005, ČT1 
Události 15.2.2005, Horník, 17.2.2005). Současně se přihlásili ke všem závazkům uvedené Smlouvy a 
poskytli také jejich výklad. Svůj slib ale nedodrželi.  

V roce 2008 vlastníci oznámili, že byty nájemníkům prodávat nebudou a chtějí s nimi podnikat, ač je 
sami získali za netržních podmínek. 

29. června 2009 společnost RPG Industries SE Zdeňka Bakaly závazek 7.6 (d) vypověděla, Smlouva 
jí to údajně umožňuje. Státu i nájemníkům nyní hrozí vysoká újma, tržní hodnota bytového 
portfolia OKD je 35-55 mld. Kč.  

Právní kancelář Allen & Overy, která Smlouvu pro stát připravovala a až do roku 2009 
poskytovala státu odborné posudky ve věci plnění této Smlouvy, přitom pracovala také pro 
kupujícího.  

Stát prodal 44 tis. bytů za cenově zvýhodněných podmínek několika miliardářům. Naše sdružení 
usiluje o to, aby obdobnou možnost dostalo také 103 000 nájemníků těchto bytů. 

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. 

Další informace naleznete na stránkách našeho sdružení www.BYTYOKD.CZ 
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