
Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 
 
Evropská komise začala prošetřovat stížnost nájemníků bytů OKD, Bakalové 
skupině hrozí sankce až 50 mld. Kč 

 
Ostrava, 7. července 2010 – Evropská komise začala prošetřovat stížnost Sdružení nájemníků 
BYTYOKD.CZ. Sdružení vyčíslilo ve své stížnosti na základě znaleckého posudku 
renomovaného ústavu minimální nedovolenou podporu ve výši 1.8 mld. Kč. Reálná výše 
nedovolené podpory je 20-50 mld. Kč. Podnikatelské skupině RPG Industries (vlastník NWR) 
Zdeňka Bakaly (sponzor vládních stran VV, TOP09 a ODS, celkem 28.5 mil. Kč) hrozí, že bude 
muset nedovolenou podporu ve výši desítek miliard Kč vrátit, nebo stát může od Smlouvy o 
prodeji OKD odstoupit! SN BYTYOKD.CZ má odůvodněné obavy, že Ministerstvo financí 
nebude Evropským orgánům poskytovat pravdivé informace.    
 
Zvítězí nakonec právo a občan, nebo miliardy vlivné podnikatelské skupiny? 
 
Evropská komise zahájila prošetřování stížnosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ (ze září 
2009) a ve svém dopise žádá po českých orgánech (UOHS, resp. Ministerstvo financí) detailní 
vysvětlení, proč nebyla některá aktiva společnosti OKD při prodeji oceněna (například rozsáhlé 
pozemky, byty OKD na Kladensku, nebytové prostory) a také proč byly oceněny jen 3 z 32 dceřiných 
společností OKD. Dále Evropská komise mimo jiné požaduje ocenění všech neoceněných aktiv 
a majetkových podílů (tj. 29 dceřiných společností) nezávislým znalcem.  
 
(Dopis z EK, resp. UOHS je součástí přílohy)  
  
Ke 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. 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!   
 
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.  
 
Proto jsme se v této věci rovněž dopisem obrátili s žádostí o pomoc na poslance Poslanecké 
sněmovny PČR. 
 
 
Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 
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Přílohy: 
 
[1] 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 
 
[2] 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 
 
[3] Dopis poslancům Parlamentu ČR s novými informacemi ve věci nedovolené veřejné 
podpory při prodeji OKD, a.s. 
http://www.bytyokd.cz/images/20100628_SN_PCR_Nedovolena podpora pri prodeji OKD.pdf 
 
 
 
 

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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