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Věc: Souhlas nájemce bytu (č. bytu…. , ulice: ………………...Město: ………….………… ) 

se závazkem kupujícího dle bodu 7.6. písm. d) Smlouvy o koupi akcií  uzavřené 

mezi Fondem národního majetku a společností KARBON INVEST, a.s., ze dne 

16.9.2004 a žádost o sdělení ve věci plnění tohoto závazku 

 

Vážení, 

 

 podle  Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 16.9.2004 mezi Fondem národního majetku 

a společností KARBON INVEST, a.s., (dále jen „Smlouva“), převzal kupující – dříve 

společnost KARBON INVEST, a.s., nyní společnost RPG Industries Limited - závazek 

uvedený v bodu 7.6. písm. d) této Smlouvy, podle kterého: 

„Kupující se dále zavazuje zajistit, že po uplynutí trvání Doby omezení, a to bez 

jakéhokoliv časového omezení tohoto závazku, budou v případech převodu vlastnictví 

k jakékoliv 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, tyto bytové jednotky přednostně nabídnuty 

dosavadním nájemcům, pokud jsou fyzickými osobami, a to v souladu s pravidly 

stanovenými podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném 

znění (zákon o vlastnictví bytů); kupní cena za převod bytové jednotky do vlastnictví nájemce 

přitom bude stanovena způsobem podle odstavce (c) bod (ii) výše; závazek Kupujícího podle 

tohoto odstavce (d) se neuplatní, pokud Společnost nabídne uvedeným způsobem bytovou 

jednotku k převodu nájemci v průběhu Doby omezení, avšak nájemce ve lhůtách 

stanovených podle § 22 odst. 1 a 2 zákona o vlastnictví bytů nabídku na převod bytu ani 

právo na přednostní nabytí nevyužije.“ 

 V souladu s ust. § 50 občanského zákoníku vyslovuji souhlas s výše uvedeným 

závazkem, který převzal kupující výše uvedenou Smlouvou vůči mně jako nájemci bytu, jenž 

byl ke dni uzavření uvedené Smlouvy ve vlastnictví společnosti OKD, a.s., (IČ: 00002593). 

Obracím se tímto na obě smluvní strany výše uvedené Smlouvy se žádostí o sdělení, 

jakým způsobem společnost RPG Industries Limited zajišťuje plnění a zachování (bez 

jakéhokoliv časového omezení) předkupního práva ve prospěch mě jako nájemce bytu za 

podmínek dle bodu 7.6. písm. d) uvedené Smlouvy. Obracím se na Vás s touto žádostí z 

důvodů, že podle údajů z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku společnost OKD, a.s., 

která byty vlastnila, již zanikla a v současné době byty vlastní společnost RPG Byty s.r.o.   

S pozdravem 

V …………..     dne …...............   podpis:   …….…………………… 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………..  

Adresa: …..…………………………………………………………………………. 


