
Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 
 
Evropská komise fatálně selhala při prošetřování privatizace OKD. Sdružení BYTYOKD.CZ 
proto podalo žalobu k Evropskému soudnímu dvoru 
 

Ostrava, 3.listopadu 2011 –  Evropská komise porušila své povinnosti, když v rámci šetření 

nedovolené podpory při prodeji OKD ignorovala předložená fakta a závažné důkazy a 

nezahájila formální řízení. Shodují se na tom právní analýzy renomovaných expertů, které má 

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ k dispozici. Komise tak porušila čl. 108 odst. 3 Smlouvy o 

fungování EU a zároveň připravila nájemníky bytů OKD o jejich procesní práva.  

SN BYTYOKD.CZ proto v těchto dnech v kauze privatizace OKD podalo na Evropskou komisi 

žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.  

Kauza privatizace OKD je jednou z nejzávažnějších finančních kauz současnosti. V souvislosti 

s privatizací majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s. v roce 2004 mohla být České 

republice způsobena škoda ve výši okolo 20 mld. Kč, jelikož majetek státu (46% akcií OKD) 

nebyl před jeho prodejem řádně oceněn a byl prodán hluboko pod svou skutečnou hodnotou. 

Akcie, které stát prodal, vynesly svému novému majiteli na dividendách svou kupní cenu za necelých 

osmnáct měsíců. 

Stát (Fond národního majetku) v roce 2004 prodal 46% akcií OKD bez výběrového řízení za 4.1 

mld. Kč.  

BYTYOKD.CZ nyní zajistilo nový důkaz – ocenění OKD znalcem spol. NOVOTA z dubna 2005 a 

rozhodnutí Komise pro cenné papíry (nyní ČNB) o ocenění akcií OKD. Jedná se o naprosto 

zásadní novou skutečnost, kterou Evropská komise i Ministerstvo financí zamlčely. OKD je 

v posudku spol. NOVOTA oceněno na částku 22.466 mld. Kč (tomu odpovídá 10.3 mld. Kč za 

46% akcií). Ocenění bylo přitom provedeno k datu jen 1.5 měsíce po privatizaci, tj. k 31.10.2004!  

Jen neprovozní aktiva (bytový fond, komerční nemovitosti, finanční majetek) byla oceněna 

v posudku NOVOTA na částku 22.055 mld. Kč !!! Pro účely privatizace však byla společnost OKD v 

roce 2004 oceněna pouze na částku 4.53 mld. Kč (Znalecký posudek VOX Consult z 26.2.2004) 

(Například dceřiná společnost OKD Podnikatelská byla k 31.10.2004 oceněna na částku 2.852 

mld. Kč, pro účely privatizace tato společnost nebyla vůbec oceněna! Pro účely privatizace byly 

oceněny jen 3 z 32 dceřiných společností, pro účely privatizace nebyly oceněny například následující 

majetkové účasti OKD (v závorce ocenění dle znaleckého posudku NOVOTA 1.5 měsíce po prodeji): 

OKD Doprava (879 mil. Kč), K.O.P (4.977 mld. Kč), OKD Podnikatelská (2.852 mld. Kč), OKD OKK 

(1.3 mld. Kč), OKD Tatranský Permon (77 mil. Kč). Dále nebyly oceněny také například rozsáhlé 

pozemky, 1200 bytů OKD na Kladensku (Služby dolů, a.s), komerční nemovitosti, luxusní hotely, 

44 000 bytů OKD bylo oceněno na částku 40 000 za byt. Hrubě byly podhodnoceny rovněž budoucí 

výnosy společnosti - rozdíl plánu a skutečnosti v následujících letech představuje neuvěřitelných 

4500% !!!). Jen na účtech společnosti OKD bylo v době prodeje státního podílu dle posudku 

NOVOTA cca 4 mld. Kč  volných finančních prostředků (tzv. provozně nenutný krátkodobý 

finanční majetek), stát za svůj podíl získal 4.1 mld. Kč.  

Na základě trestního oznámení podaného Sdružením nájemníků BYTYOKD.CZ vede v této věci 

Protikorupční policie trestní řízení (trestní řízení bylo zahájeno 26.5.2011) a to pro podezření ze 

spáchání trestných činů porušovaní povinnosti při správě cizího majetku, zneužívání pravomoci 

veřejného činitele, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. 

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ podalo rovněž v této věci 29.9.2009 Stížnost na nedovolenou 

veřejnou podporu k Evropské komisi. Evropská komise ale veškeré důkazy a předložená závažná 

zjištění ignorovala a nezahájila formální řízení (v červenci 2011 Komise oznámila, že 



k nedovolené podpoře při prodeji státního podílu nedošlo), čímž porušila své povinnosti.  

Vzhledem k tomu, že prodej majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., se neuskutečnil na 

základě transparentního výběrového řízení, ale stát jednal na základě exkluzivity s jediným zájemcem 

společnosti KARBON INVEST, a.s., bylo povinností odpovědných osob jednajících za stát zajistit, aby 

byl prodávaný majetek státu řádně oceněn znaleckým posudkem a kupní cena byla cenou obvyklou 

neboli tržní, to se však nestalo.  

Jedním z důkazů je rovněž znalecký posudek renomované společnosti ERNST & YOUNG, který zjistil 
hodnotu čistého obchodního majetku společnosti OKD, a.s. k 31.12.2005, ve výši 52.338 mld. Kč, pro 
účely privatizace však byla společnost OKD v roce 2004 oceněna pouze na částku 4.53 mld. Kč 
(Znalecký posudek VOX Consult z 26.2.2004), rozdíl v ocenění tak tvoří neuvěřitelných 47.8 mld.Kč! 
Jen neprovozní aktiva OKD (bytový fond, komerční nemovitosti, finanční majetek) byla posudkem 
ERNST & YOUNG oceněna k 31.12.2005 na částku 22.196 mld. Kč. 

Podle znaleckého posudku společnosti Ernst & Young byla tržní hodnota téměř 46procentního 
státního podílu ve společnosti OKD zhruba 24 miliard korun, a nikoli 4,1 miliardy, které za něj zaplatila 
Karbon Invest vlastněná Viktorem Koláčkem a Petrem Otavou. 

Tyto dva posudky byly zpracovány v odstupu dvou let, tj. v r. 2004 a 2006. Tak velký rozdíl v ocenění 

majetku společnosti OKD, a.s. – 4,53 mld. Kč a 52,338 mld. Kč, tj. rozdíl 47,8 mld. Kč není 

vysvětlitelný ani časovým odstupem dvou let ani rozdílem ve zvolené metodě ocenění. 

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ na výše uvedené podezřelé skutečnosti Evropskou komisi 

opakovaně upozorňovalo v rámci šetření své stížnosti, ale marně.  

Obrátili jsme se na Evropský soudní dvůr, protože požadujeme, aby v České republice i 

Evropské unii platily stejné zákony pro všechny. Rozkrádání státního majetku nelze tolerovat, 

stejně jako zcela nekompetentní přístup Evropské komise. 

Děkujeme všem, kteří se s námi spolupodíleli a spolupodílí na nákladech souvisejících s přípravou 
žaloby. Významným sponzorem přípravy žaloby byla Suverenita Jany Bobošíkové.  

Právním zastupováním u Evropského soudního dvora byl pověřen JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 

 

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 
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Další kontakty: 
Právní zastoupení u ESD - JUDr. Robert Pelikán, Ph.D 
 
 

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 

http://www.bytyokd.cz/


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, a prohlásila, že dále bude postupovat, jako kdyby byla výpověď platná. 
Následnou arbitráž se státem Bakalova společnost prohrála. Smluvní sankce za porušení závazku je 
ale jen 30 mil. Kč.  

Státu i nájemníkům 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 České republice i Evropské unii platily 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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