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V Ostravě dne 28.6.2010 

 

Dopis poslancům Parlamentu ČR s novými informacemi ve věci nedovolené veřejné 

podpory při prodeji OKD, a.s. 

 

 

Vážená paní poslankyně / Vážený pane poslanče, 

Obracíme se na Vás jménem Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ s novými informacemi ve věci 

nedovolené veřejné podpory, ke které došlo při prodeji majetkové účasti státu ve společnosti 

OKD,a.s.  

Naše sdružení hájí oprávněné zájmy 103 000 nájemníků bydlících ve více než 44 tisících bytech, 

které v minulosti vlastnil státní podnik OKD, resp. společnost OKD, a.s. a které nyní vlastní 

realitní společnost RPG Byty, s.r.o. (součást skupiny RPG Industries SE podnikatele 

Zdeňka Bakaly). 

Sumarizaci základních faktů o kauze BYTY OKD včetně chronologie, slibů Z. Bakaly, základních 

informací o Smlouvě a ocenění OKD naleznete v příloze. 

Vlastník nyní disponuje obrovským bytovým fondem v tržní ceně 35-55 mld. Kč, se kterým 

chce tržně podnikat, ale který získal za netržních podmínek za zlomek jeho ceny, tj. cca 1.7 

mld. Kč s tím, že jej za obdobných podmínek převede na nájemce, což se ale nestalo. 

V této věci jsme proto podali stížnost k Evropské komisi ve věci nedovolené veřejné podpory. 

Evropská komise nyní začala naši stížnost projednávat. 

V naší stížnosti jsme na základě znaleckého posudku, který vypracoval renomovaný znalecký 

ústav, vyčíslili nedovolenou veřejnou podporu nejméně ve výši 1,8 mld. Kč. Reálně ale 

odhadujeme výši nedovolené veřejné podpory, kterou obdržela podnikatelská skupina 

RPG Industries SE Zdeňka Bakaly, ve výši 20-50 mld. Kč.  

K naší stížnosti se nyní pro Evropskou komisi vyjadřuje UOHS, resp. Ministerstvo financí. Dle 

Smlouvy o prodeji OKD má ale Ministerstvo financí povinnost vyvinout maximální úsilí, 

aby prokázalo, že k nedovolené veřejné podpoře nedošlo (čl. 10.5 Smlouvy)! Máme tudíž 

obavy, že Ministerstvo financí nebude Evropským orgánům poskytovat pravdivé 

informace.  

V minulosti navíc Ministerstvo financí v této kauze řádně nekonalo a nedostatečně chránilo zájmy 

státu i nájemníků bytů OKD. V rozporu s platnými zákony i ústavou například stát 5 let 

zatajoval Smlouvu o prodeji OKD. Nájemníci tak neměli možnost účinně chránit svá práva a 

museli se pouze spoléhat na veřejné sliby a prohlášení vlastníka, které ovšem vlastník nedodržel.  

Vzhledem k výše zmiňovaným skutečnostem máme vážné obavy, zda bude naše stížnost 

řádně prošetřena.  
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Tyto naše obavy ještě posiluje fakt, že Ministerstvo financí bude vedeno, dle informací 

v médiích, představitelem TOP09, která je významně sponzorována Zdeňkem Bakalou. 

Podnikatelské skupině Z. Bakaly (sponzor vládních stran VV, TOP09 a ODS, celkem 28.5 

mil. Kč) přitom hrozí, že bude muset nedovolenou podporu ve výši desítek miliard Kč 

vrátit, nebo stát může od Smlouvy odstoupit!   

Stát prodal 44 tis. bytů za netržních cenově zvýhodněných podmínek několika miliardářům. Naše 

sdružení usiluje o to, aby obdobnou možnost dostalo také 103 000 nájemníků těchto bytů.  

Věnujte prosím tomuto případu náležitou pozornost, protože v kauze BYTY OKD hrozí 

nájemníkům i České republice, a tudíž daňovým poplatníkům, škoda velkého rozsahu v 

řádu desítek miliard korun. Jedná se tak o největší finanční kauzu současnosti, která má 

rovněž obrovský sociální rozměr.  

Věříme, že nakonec zvítězí právo a občan a nikoli miliardy vlivné podnikatelské skupiny. 

Budeme rádi, pokud nám v této věci pomůžete. Jsme rovněž připraveni zodpovědět Vaše 

případné dotazy. 

 

S úctou 

Roman Macháček 

 

        

Ing. Roman Macháček, Ph.D,  

Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, mob: 776 888 559 

 

Přílohy: 

[1]  Kauza BYTY OKD – největší finanční kauza současnosti, 
http://www.bytyokd.cz/images/20100319_KauzaBYTYOKD.pdf 
 
[2] Otázky Evropské komise týkající se stížnosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zaslané 
UOHS, resp. Ministerstvu financí 22.4.2010 
http://www.bytyokd.cz/images/20100422_UOHS_MF_Otazky z EK vcetne 4 priloh.pdf 
 
[3] Odůvodnění stížnosti ve věci poskytnutí protiprávní státní podpory při privatizaci majetkové 
účasti České republiky v OKD, a.s. 
http://www.bytyokd.cz/images/20090929_BYTYOKD_oduvodneni stiznosti.pdf 

http://www.bytyokd.cz/images/20100319_KauzaBYTYOKD.pdf
http://www.bytyokd.cz/images/20100422_UOHS_MF_Otazky%20z%20EK%20vcetne%204%20priloh.pdf
http://www.bytyokd.cz/images/20090929_BYTYOKD_oduvodneni%20stiznosti.pdf

