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Tribunálu Evropské unie  

NÁVRH NA VSTUP VEDLEJŠÍHO ÚČASTNÍKA DO ŘÍZENÍ 

podle 

článku 40 Statutu Soudního dvora Evropské unie a  

článků 115 a 116 Jednacího řádu Tribunálu 

Žadatel 

RPG Industries Limited, společnost řádně zřízená a existující podle práva Kyperské 

republiky, se sídlem 8 M. Karaoli, Anemomylos Building, 4th floor, 1095 Nicosia, Kyperská 

republika (dále jen „RPGI“), zastoupená pány Tillem Müller-Iboldem a Francescem Maria 

Salernem, advokáty advokátní kanceláře Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, rue de la 

Loi 57, 1040 Brusel, Belgie, a pány Martinem Šolcem a Martinem Kubíkem, advokáty 

advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká 

republika. 

RPGI si tímto dovoluje požádat o povolení ke vstupu do řízení na podporu Evropské komise 

ve 

Věci T-559/11 

o žalobě Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ proti Evropské komisi podle článku 263 

SFEU, kterou se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 13. července 

2011 ve věci veřejné podpory č.j. SA.25076 (2011/NN) – Česká republika / Privatizace OKD 

a.s. společností Karbon Invest a.s. 

I. ÚVOD 

1. RPGI si tímto dovoluje podat v souladu s čl. 40 Statutu Soudního dvora Evropské 

unie a články 115 a 116 Jednacího řádu Tribunálu (dále jen „Jednací řád“) návrh na 

svůj vstup do řízení v postavení vedlejšího účastníka na podporu Evropské komise 

(dále jen „Komise“) ve věci T-559/11 o žalobě podané Sdružením nájemníků 

BYTYOKD.CZ (dále jen „BytyOKD“) proti Komisi (dále jen „Žaloba“), kterou se 

sdružení BytyOKD domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2011, č.j. 

SA.25076 (2011/NN) – Česká republika / Privatizace OKD a.s. společností Karbon 

Invest a.s. (dále jen „Rozhodnutí“). Rozhodnutí bylo Komisí vydáno dne 13. července 

2011 a následně dne 30. července 2011 byla zveřejněna odpovídající sdělení 
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v Úředním věstníku Evropské unie č. C 225. Současně bylo rozhodnutí publikováno i 

na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž.1 

2. RPGI je společností založenou podle práva Kyperské republiky. Tato společnost je 

právním nástupcem společnosti KARBON INVEST, a.s. (dále jen „KI“), původně 

založené podle českého práva: Jediným akcionářem KI se na začátku roku 2005 stala 

společnost Charles Capital, a.s. (dále jen „ChC“), rovněž původně založená podle 

českého práva, která v té době byla dceřinou společností RPGI (tehdy v právní formě 

limited liability copany („Limited“)). RPGI se později přeměnila na public limited 

company („Public Limited“) a v roce 2006 se KI i ChC sloučily s RPGI, která tím 

převzala veškerý majetek a závazky KI (a ChC) a změnila svou právní formu na 

evropskou společnost (societas europaea („SE“)) (viz zejména příkaz soudu 

v kyperském Limassolu (District Court of Limassol) ze dne 31. července 2006 

potvrzující uvedené sloučení (příloha č. 1))2. Následně byla společnost RPGI 

přeměněna zpět na public limited company a poté na limited liability company.3 

Rovněž Komise potvrdila v Žalobou napadeném Rozhodnutí (odst. 10), že RPGI je 

právní nástupkyní KI.  

3. V roce 2004 vláda České republiky (prostřednictvím Fondu Národního majetku České 

republiky) prodala společnosti KI svůj zbývající podíl ve výši 45.8831 % akcií OKD 

a.s. („OKD“). KI v té době již vlastnila 50.002 % akcií OKD,4 a tudíž se po uzavření 

této transakce stala přibližně 95.89% akcionářem. 

II. PŘÍMÝ A KONKRÉTNÍ ZÁJEM ŽADATELE NA VĚCI 

4. Předmětem řízení ve věci T-559/11 je návrh BytyOKD na zrušení Rozhodnutí, kterým 

bylo shledáno, že prodej státního podílu v OKD v roce 2004 společnosti KI 

nepředstavoval veřejnou podporu. BytyOKD v podstatě tvrdí, že Komise porušila 

jejich procesní práva tím, že nezahájila formální řízení ve smyslu článku 108 odst. 2 

SFEU, ačkoli v rámci předběžného šetření narazila podle názoru BytyOKD na 

závažné obtíže při posuzování. 

5. Podle článku 40 odst. 2 Statutu Soudního dvora Evropské unie, může k řízení 

přistoupit jakákoliv osoba, která má zájem na výsledku sporu předloženého Soudnímu 

dvoru. Vzhledem k tomu, že RPGI je právním nástupcem KI (což bylo konstatováno i 

                                                      
1  Viz http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2011/sa25076-2011nn.pdf. 
2  Sloučení KI do RPGI se rovněž promítlo do zápisu KI v českém obchodním rejstříku, kde se 

v poslední položce uvádí jako důvod výmazu KI z obchodního rejstříku (viz přílohu č. 2). 
3  Viz přílohu č. 3. 
4  Viz Rozhodnutí, odst. 11. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č.  

 

Popis Zmiňována v 

1 

 

Příkaz soudu v kyperském Limassolu (District Court 
of Limassol) ze dne 31. července 2006 potvrzující 
sloučení mezi společnostmi KI, ChC a RPGI (v řečtině 
a angličtině) 

 

bod 2 

2 

 

Úplný výpis z českého obchodního rejstříku týkající se 
společnosti KI a dokládající její výmaz z obchodního 
rejstříku v důsledku fúze sloučením do společnosti 
RPGI 

 

bod 2 a pozn. pod 
čarou 2 

3 Výpis z kyperského obchodního rejstříku dokládající 
(i) změnu právní formy RPGI z evropské společnosti 
(societas europaea („SE“)) na public limited company 
a (ii) na její nynější právní formu, tj. limited liability 
company (3 listiny v anglickém jazyce ze dne 19. 
prosince 2011) 

 

bod 2 a pozn. pod 
čarou 3 

 
 


