
30.3.2009 Sdruţení nájemníků BYTYOKD.CZ předalo RPG Byty jako repre-

zentativní vzorek 80% zájmu nájemníků přibliţně 6000 oznámení zájmu o koupi 

bytu OKD (RPG). 
 

Prohlašujeme, ţe jsme připraveni odkoupit byty, které uţíváme, za cenových 

podmínek, které vlastník - společnost KARBON INVEST, a.s. veřejně publiko-

val v týdeníku Horník, 17.2.2005. Jsme rovněţ připraveni řádně pečovat o svěře-

ný bytový fond. 
 

Jelikoţ společnost KARBON INVEST a.s., nerespektovala závazek vůči státu 

(viz Usnesení č. 904, resp. Smlouva o koupi akcií z 16.9.2004, podle nichţ měl 

KARBON INVEST a.s. zajistit, ţe společnost OKD a.s. po dobu trvání omezení 

bude spravovat a udrţovat bytový fond ve vlastnictví OKD a.s. a nepřevede na 

třetí osobu vlastnické právo k ţádné budově s byty, která je ke dni podpisu této 

Smlouvy ve vlastnictví OKD a.s., ani ţádné bytové jednotce, která je ke dni pod-

pisu této Smlouvy ve vlastnictví OKD a.s. či vznikne na základě prohlášení 

OKD a.s. jako vlastníka budovy s byty, která je ke dni podpisu této Smlouvy ve 

vlastnictví OKD a.s. ), povaţujeme současný majetkový vztah k předmětným 

bytům jako přechodný, a ţádáme současného vlastníka bytového fondu o vypo-

řádání tohoto závazku formou převodu budov s byty, popř. samostatných byto-

vých jednotek na současné nájemníky, a to za kupní cenu, která byla pouţita při 

ocenění neprodukční části majetku OKD a.s. 
 

Počet nájemníků, kteří projevili zájem prostřednictvím "Oznámení zájmu o kou-

pi bytu", není úplný, proto ţádáme současného vlastníka o zaslání nabídky všem 

nájemníkům předmětného bytového fondu do 30. 4. 2009.   Dále ţádáme vlastní-

ka o sdělení dalších pokynů k převodu nájemních bytů do 15 dnů po obdrţení 

tohoto dopisu.                                      Rada Sdruţení nájemníků BYTYOKD.CZ 
 

Na vědomí: 

Vláda, Prezident České republiky Václav Klaus , Veřejný ochránce práv JUDr. 

Otakar Motejl, Poslanci a senátoři PČR, Poslanci Evropského parlamentu za ČR, 

Ministr financí, Předseda Parlamentu, Přdseda Senátu 

Roman Macháček, Předseda Sdružení  

Členský 
příspěvek 

Minimální výše členského 
příspěvku na celý kalendářní 
rok 2009 je stanovena takto: 

Nový člen:min. 300Kč 
+odeslat vyplněnou přihlášku                       
(lze stáhnout na www.bytyokd.cz) 

Stávající člen: min. 200Kč 
(do zprávy pro příjemce uveďte:               
„člen“ a jméno) 

Sociálně slabší: 200,-Kč 

jako variabilní symbol plat-
by uveďte vaše              
datum narození         
(např. 28051956), stejné 
jako v přihlášce 

Částku odeslat na účet: 
1666554389 / 0800 
VS: vaše datum narození 

Vyšší příspěvek necháváme 
na Vašem zodpovědném pří-
stupu. 

Předali jsme 6000 žádostí o odkup bytů 

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 

Ve zkratce….. 
31.03.2009:  
Předali jsme 6000 žádostí o odkup 
bytů  
 
27.03.2009:  
Proběhlo první setkání zástupců 
vchodů  
 
12.03.2009:  
Zástupci sdružení jednali na minister-
stvu financí  
 
12.03.2009:  
Senátorka Richtrová se seznámila na 
místě se situací nájemníků bytů OKD 
 
10.03.2009:  
Poslanecká sněmovna projednávala 
byty OKD 
 
23.02.2009:  
Schůzka s místopředsedou PS PČR 
Lubomírem Zaorálkem ve věci inter-
pelací v parlamentu  

Více na www.bytyokd.cz 

WWW.BYTYOKD.CZ, INFO@BYTYOKD.CZ 02/2009 

AKTUALITY 
w

w
w

.b
y

ty
o

k
d

.c
z 

Ostrava 

Havířov 

Karviná 

Orlová 

Frýdek-Místek 

a další ... 

Na základě četných výzev našich členů a dalších nespokojených nájemníků 

bytů OKD (dnes prý RPG) 

připravujeme 

na pondělí 20. dubna 2009 na 16:30 hod. v Ostravě na Prokešovo náměstí 

před novou radnicí a naproti sídla OKD a.s. 

VEŘEJNOU DEMONSTRACI nájemníků bytů OKD. 

Přijďte vyjádřit zájem o své bydlení. Jde nám o střechu nad hlavou! 

VEŘEJNÁ 

DEMONSTRACE 

NÁJEMNÍKŮ OKD 

specialista na stavební právo 

auditor 

odborník na hygienické před-

pisy 
Pište na info@bytyokd.cz 

Hledáme další  

spolupracovníky  

Zastávka:  Nová radnice, bus: 78, 99, 101, 102, 103, 106,  
    Most Pionýrů, bus: 20, 22, 29, 30, 78, 99, 104, 109  

POŽADUJEME,  

AŤ VLASTNÍCI DODRŽÍ SVÉ ZÁVAZKY. 

CHCEME SLUŠNĚ BYDLET !!! 



Založeno: 23.9.2008 
IČ: 22722912 
Banka: Česká Spořitelna 
Účet: 1666554389 / 0800 
 
Korespondenční adresa: 
Roman Macháček 
P.O.Box 206 
Porubská 713 
708 00 Ostrava - Poruba 

E-Mail info@bytyokd.cz 

Nádražní 923/118 
Moravská Ostrava 
702 00 

Neoprávněně účtované poplatky za termoregulační ventily 

Dle našich zjištění Vám společnost RPG musí vrátit peníze, které vám nezákonně účtuje za termore-

gulační ventily! Vyplývá to z usnesení Ústavního soudu.  

Můžete tak získat zpět částku od několika stovek korun až po několik tisíc korun! Avšak pouze 

v případě, že jste se v nájemní smlouvě nezavázali, že je budete dobrovolně platit. 
 

Přečtěte si proto důkladně svou nájemní smlouvu, neţ vyplníte 

Ţádost o vrácení poplatku za měřící a regulační techniku 

Ţádost pošlete na RPG doporučeně, nebo ji odneste na klientské centrum a nechte si na kopii potvr-

dit      převzetí. Informujte nás na        info@bytyokd.cz o tom, kdy jste ţádost podali. 
 

Předpokládáme, ţe tuto záleţitost bude nakonec muset řešit soud. 

Proto Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ připravuje pro své členy 

právní servis a koordinaci při podávání ţalob k soudu. 
 

POZOR, v souvislosti s měřící a regulační technikou nepodepisujte RPG nic, pokud si to řádně ne-

přečtete, neporozumíte tomu a nesouhlasíte! Např. dodatek k nájem. smlouvě, ţe je budete platit.  
Zdeněk Pavlíček, tiskový mluvčí 

Proběhlo první setkání 

zástupců vchodů 

Dne 26.3.2009 proběhlo v 

Domě kultury v Ostravě - 

Porubě první setkání zástup-

ců vchodů a dalších aktivních 

členů sdruţení  

BYTYOKD.CZ.  

Na setkání byli přítomni zá-

stupci z řady lokalit - nechy-

běla Poruba, Ostrava, Frýdek 

Místek, Karviná, Havířov či 

Orlová.  

Získali jsme kontakty na 

další aktivní členy sdruţení, 

kteří mají zájem informovat 

o našem sdruţení nájemníky 

ve svých vchodech a lokali-

tách.  

Přítomné jsme informovali o 

aktuálních novinkách a spo-

lečně jsme diskutovali další 

postup.  

Setkání hodnotíme po všech 

stránkách jako úspěšné. 

 

Roman Macháček,  

Předseda Sdružení  

Senátorka Richtrová se seznámila na místě se situací nájemníků bytů OKD 

V rámci přípravy projednávání naší Petice v Senátu nás 11.3.2009 v Ostravě Porubě navštívila sená-

torka Eva Richtrová. Na setkání se zástupci našeho sdruţení jsme ji seznámili s aktuální situací a 

novinkami kolem sdruţení.Na naše sdruţení se v posledních dnech obraceli hromadně nájemníci z 

Hlavní třídy v Porubě se ţádostí o pomoc při řešení jejich katastrofální situace. Společnost RPG jim 

začala provádět výměny stupaček bez předchozího upozornění. Nájemníci se ocitli bez vody a WC v 

hrozných hygienických podmínkách. Proto jsme s paní senátorkou rovněţ zavítali do jednoho z do-

tčených domů, kde jsme ji na místě seznámili se situací i názory nájemníků. 

Roman Macháček, Předseda Sdružení  

Zdražení regulovaných nájmů zpomalí, schválili poslanci 

Deregulace nájemného v obecních bytech se prodlouţí. Poslanci v závěrečném čtení schválili nove-

lu, která zdraţování regulovaných nájmů rozkládá do tří let, tedy aţ do roku 2012. Má to zabránit 

prudkému růstu nájmů, který letos postihl lidi v řadě lokalit. Nyní zákon míří do Senátu.  

Návrh v praxi znamená, ţe plánované zdraţení, které v řadě měst zvyšuje nájemné aţ o téměř 50 

procent, bude postupné. Této hladiny mělo být původně dosaţeno v roce 2010. Nově se tento termín 

o dva roky posune.  
 

Tato změna se dotkne všech krajských měst s výjimkou Ústí nad Labem a Ostravy.  
 

Změna zahrnuje i města a obce ve Středočeském kraji, kde se nájmy zdraţí více neţ v ostatních měs-

tech. 

Pro zákon, který vítají zástupci nájemníků a nevoní naopak vlastníkům domů, dnes zdvihli ruku po-

slanci napříč všemi politickými stranami, například ministr financí Miroslav Kalousek byl ale proti.  

(více na www.ekonomika.idnes.cz)     

Autor: Helena Pirnerová, iDNES.cz 

Začátkem března proběhlo v Praze jednání zástupců Sdruţení nájemníků BYTYOKD.CZ s představiteli ministerstva financí.  
 

Předmětem schůzky byla naše Ţádost o odstoupení od Smlouvy se společností RPG INDUSTRIES SE  

(smlouva o koupi akcií společnosti OKD,a.s. uzavřené 16.9.2004 mezi FNM a společností KARBON INVEST, a.s.) 
 

V této ţádosti jsme poţadovali: 

důkladné ověření plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy - provedení důkladné kontroly plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy 

formou hloubkového auditu hospodaření, kterého se chceme účastnit jako zástupci nájemníků. Cílem je mimo jiné zjistit, nakolik 

jsou účelně vloţeny prostředky z nájmů do oprav a údrţby bytového fondu - ověření stavu bytového fondu a jeho údrţby na místě za 

účasti zástupců nájemníků,  resp. našeho Sdruţení. zveřejnění výše uvedené smlouvy na základě zákona o svobodném přístupu k 

informacím odstoupení od Smlouvy z důvodů jejího neplnění 
 

Hlavní závěry z jednání:  

Ministerstvo souhlasí s provedením poţadovaného auditu za účasti zástupců našeho sdruţení. 

Ministerstvo nám slíbilo poskytnout text uvedené Smlouvy. Smlouvu nám má odeslat do konce tohoto týdne. 
 

V nejbliţší době proběhne na ministerstvu druhé kolo jednání týkající se právních otázek plnění Smlouvy za účasti našeho právního 

zastoupení (JUDr. Hana Marvanová). 

Roman Macháček,Předseda Sdružení  

Zástupci našeho sdružení jednali na ministerstvu financí 

mailto:info@bytyokd.cz


Dopis Zdeňka Bakaly z 16.3.2009 adresovaný poslancům PČR 



POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY,  Ing. Ladislav Šincl, poslanec , V Karviné 24.3.2009 
 

Vážený pane Bakalo,  

obdržel jsem Vámi podepsaný dopis, ve kterém uvádíte, že se snažíte reagovat na alarmující postoje některých členů PS 

při rozpravě k písemným interpelacím týkající se bytů RPG Byty s. r. o. Nechtěl jsem se k tomuto tématu vyjadřovat, ale po 

přečtení Vašeho dopisu se musím vůči proti obsahu tohoto dopisu důrazně ohradit neboť jsem jeden z nájemníků Vaší 

společnosti. Nemohu souhlasit s Vašim tvrzením, že „současný systém regulace nájemného prakticky vůbec nemotivuje 

vlastníky jakýmkoliv investicím do bytového fondu“. 
 

Nevím jestli to ze svého sídla v Amsterdamu nebo ve svém luxusním sídle v Modravě tušíte, ale v bytech RPG Byty s. r. o. např. v 

současné roce došlo k meziročnímu zvýšení (pro Vás asi málo motivujícího) nájemného o 34 % a úroveň, kdy za byt první kategorie o 

60 metrů čtverečních tedy nájemník zaplatí asi o 472 Kč měsíčně více. U bytů bývalé první kategorie se zvýšila např. v Karviné cena 

za čtvereční z dnešních 23,21 na 31,08 korun. Tato cena je dle mého názoru již dostatečně vysoká a již dnes překračuje náklady za 

bydlení včetně nutné údržby. Nevěřím vašemu tvrzení, že „za posledních pět let RPG Byty úhrnem vynaložila na opravy a renovace v 

průměru 60 000 Kč na jeden byt atd.“ Uvedu malý příklad z každodenní praxe. V našem nájemním domě je dlouhodobě rozbitá skle-

něná výplň vstupních dveří, což vážně ohrožuje hlavně zde žijící malé děti. 
 

Uvěřil jsem slibům z letáčků Vaší společnosti RPG Byty s.r.o. a nahlásil jsem to na kontaktní e-mail na web stránkách společnosti. V 

krátkém čase jsem dostal mailem ujištění, že na mém podnětu a opravě se „pracuje“. Následně jsem se ovšem dozvěděl od jiného 

nájemce - správce vchodu a několika sousedů, že tuto závadu hlásí poslední měsíc několikrát týdně – celkem už to bylo tak 30 krát. 

Za dobu kdy jste majitelem této společnosti, jsem si v tomto domě nevšiml jediné opravy či rekonstrukce. Taková je v praxi starost o 

byty, které jste získal za směšnou cenu na základě smlouvy uzavřené fondem národní majetku. Místo toho nám – nájemníkům chodí 

do schránek Váš časopis s informacemi o tom jak je vše v pořádku a jak se snažíte. Toto byl jen malý příklad z mnoha. V jiných do-

mech Vaší společnosti je stav mnohem horší - mnoho bytů je ve velmi zanedbaném stavu. Na základě své osobní zkušenosti a mno-

hých jiných musím konstatovat, že společnost RPG Industries a její dceřiná společnost RPG Byty s.r.o. dle mého názoru ani náhodou 

nedodržuje ustanovení smlouvy uzavřené fondem národní majetku. 
 

Vážený pane Bakalo, velká část nájemců bytů Vaší společnosti se chce dočkat jen splnění Vašeho slibu a chce si koupit svůj ná jemní 

byt do svého vlastnictví neboť není spokojena jak se o něj Vaše společnost stará. Velkou část bytů Vaší společnosti bohužel všude 

poznáte na první pohled podle toho, jak vypadají. Prostředky, které se do toho bytového fondu dávají, jsou naprosto nedostatečné. 
 

Dovolte mi Vám proto připomenout co jste v minulosti uvedl:  

v časopise Horník dne 2.12. 2004: „Naším cílem bude, abychom využili pětileté doby, kterou nám dává smlouva s Fondem národního 

majetku k tomu, abychom připravili projekt. Výsledkem by mělo být to, že nabídneme nájemníkům možnost koupit si tyto byty do 

vlastnictví a zcela eliminovat riziko, že se někdo rozhodne byt jim dále nepronajímat“. na ČT1 8. 2. 2005 jste uvedl: „Za tři roky budete 

vědět jakým způsobem a kdy si byt budete moci koupit" v časopise Horník vyšlo 17. 2. 2005 oficiální prohlášení vlastníků společnosti 

OKD k otázce bytů ve vlastnictví OKD s názvem “Byty by měli získat ti, kteří v nich bydlí”. Tam jste slíbili připravit projek t na prodej 

bytů stávajícím nájemníkům a to včetně financování. 

Nájemníci se na základě Vašich slibů připravovali 3 roky na slíbený odkup bytů. Místo odkupu bytů nám teď za účelem dosažení ma-

ximálního zisku zvedáte nájmy o např. výše uvedených 34 % a pracovníci Vaší společnosti se snažili (včetně mne) přesvědčit ná jem-

níky ať změníme svou nájemní smlouvu z doby neurčité na dobu určitou. Bohužel mnoho starších občanů - nájemníků Vašich bytů 

pod nátlakem tuto nevýhodnou změnu provedlo a tím zhoršilo svoji právní pozici.      Zkuste prosím pochopit, že nájemníci chtějí byd-

let ve vlastním a už nestojí o výše popsané služby společnosti RPG. Chtějí si sami začít opravovat domy, které jsou většinou v hava-

rijním stavu. V dopise s Vašim podpisem se uvádí, že „se nájemníci snaží prosadit koupi bytů jen za malou část jejich současné hod-

noty“. Dovolte mi připomenout, že průměrná cena jednoho bytu, za kterou jste je získal v rámci privatizace podílu OKD byla okolo 40 

tis. Kč. 
 

Jsem přesvědčený, že by jste své slovo uvedené v časopise Horník měl dodržet především u starších nájemníků a důchodců. U mne 

ohledy brát nemusíte. Já Vás krátit o váš zisk krátit nechci a proto Vás vyzývám k naplnění Vašich slibů o prodeji nájemního bytu a za 

to cenu tržní nebo jakou si zvolíte. Závěrem mi dovolte odmítnout Vaše obvinění místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra 

Zaorálka, který se dle Vašich slov měl podílet na diskreditační kampani Vaší společnosti. 

Pan místopředseda Lubomír Zaorálek jako jeden z mála politiků ve svých vystoupeních reagoval mimo jiné na petici obsahující 13 

169 podpisů a svým vystoupením se zastal odhadem více než 100 tisíc nájemníků bytů RPG, protože jde o velmi vážný sociální pro-

blém v Moravskoslezském regionu. I přesto, že se Vám to asi nelíbí, úlohou politiků je hájit zájmy občanů i vašich nájemníků. Starat 

se o to, aby se zmenšila jejich nejistota a žili spokojený život a také dbát na to, aby byly dodržovány smlouvy a závazky Vaší společ-

nosti a státu. 

 

Odmítám také vaše skryté vyhrožování „použitím prostředků českého, evropského či mezinárodního práva“. V případě, že budete tyto 

realizovat, prosím zahrňte do takovéto žaloby i mne.                                                        

S úctou, Ladislav Šincl 

Otevřený dopis Zdeňku Bakalovi od poslance Ladislava Šincla 


