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Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 
 
RPG INDUSTRIES SE má nadále závazky k bytovému fondu, ke kterým se nehlásí !!! 
 

Ostrava, 27. května 2009 - Na základě oprávněných požadavků našeho sdružení bylo ministerstvo 

financí nuceno zveřejnit v plném znění dosud utajovanou Smlouvu o koupi akcií společnosti 

OKD, a.s., která byla podepsaná smluvními stranami (FNM a KARBON INVEST,a.s.) dne 

16.9.2004 a byla utajena téměř 5 let.  

 

Je potvrzeno, že vlastník 43.759 bytů OKD, společnost RPG INDUSTRIE SE Zdeňka Bakaly, má 

závazek k tomuto bytovému fondu, který platí bez časového omezení, tedy napořád.  

 

Rozhodně tedy není pravdou, že závazky majitele ve vztahu k bytovému fondu a 

nájemníkům skončily 1. květnem 2009 !  
 

Bez časového omezení platí při prodeji bytů předkupní právo stávajícím nájemníkům, a to 

za cenu použitou při privatizaci, tj. 40 000,- za byt (zároveň má cena odpovídat ceně, za niž 

prodávají srovnatelné byty nájemníkům obce).  

 

Tento závazek sjednaný ve prospěch nájemníků je naprosto klíčový, je uveden ve Smlouvě a jde 

nad rámec standardního předkupního práva nájemníkům, které jim garantuje zákon. Tento závazek 

současně koresponduje s cenou, za kterou 43.759 bytů OKD v roce 2004 vlastník získal a která 

rozhodně nebyla cenou tržní.       

 

Po vstupu Zdeňka Bakaly se společnost KARBON INVEST k tomuto závazku veřejně přihlásila 

ve svém tiskovém prohlášení z února 2005, zároveň ve svém prohlášení poskytla výklad tohoto 

ustanovení. 

 

Dnes se ale společnost RPG INDUSTRIES k tomuto závazku nehlásí !  

 

Proto nyní sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ veřejně vyzývá vlastníka bytů OKD, 

společnost RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly, aby se výslovně a jmenovitě přihlásil ke 

všem svým závazkům týkajícím se bytového fondu, vyplývajícím ze Smlouvy, a k tomu, že 

všechny tyto závazky hodlá bezezbytku plnit.  

 

V příloze najdete výzvu, kterou jsme vlastníkovi adresovali a na niž dosud nereagoval. 

 

Roman Macháček 

Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ 
MOB: 776 888 559 
email: ro.machacek@gmail.com 
www.BYTYOKD.CZ 
 
 
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ vzniklo v roce 2008 s cílem hájit práva a oprávněné zájmy 103 000 
nájemníků bydlících ve 43.759 bytech společnosti OKD (dnes RPG).  
 
V roce 1990 stát v rozporu s tehdy platnými zákony byty vložil do společnosti OKD, a.s. Dále nečinně 
přihlížel tomu, jak tuto společnost ovládli podnikatelé Koláček s Otavou. V roce 2004 stát prodal za 

http://www.bytyokd.cz/
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podezřelých okolností svůj zbývající podíl těmto trestně stíhaným podnikatelům, Smlouvu o prodeji přitom 
utajil. 
 
Nyní stát nečinně přihlíží, jak je 43.759 bytů vyvedeno ze společnosti OKD, a.s., v jejímž vlastnictví dle 
Smlouvy měly být do 1.5.2009, do vlastnictví jiné společnosti RPG BYTY s.r.o., a to v rozporu se 
Smlouvou. Nový vlastník bytů OKD odmítá uznat všechny předchozí závazky, nestará se řádně o bytový 
fond, k nájemníkům se chová v rozporu s dobrými mravy. Prostředky vybrané z nájmů se přelévají 
neznámo kam, stát nekontroluje účelnost vynaložených nákladů.  
 
Místo, aby si byty mohli koupit jejich nájemníci, jak sliboval nabyvatel akcií od státu společnost KARBON 

INVEST a.s. i přímo Zdeněk Bakala, byty byly převedeny na společnost podnikající v oblasti realitní 

činnosti RPG Byty s.r.o., která tak disponuje obrovským majetkem 43.759 bytů v tržní hodnotě 35-55 mld., 

přičemž však při privatizaci akcií v r. 2004 do rukou společnosti KARBON INVEST a.s. byly tyto byty 

oceněny na zlomek této ceny – cca 1,7 mld. Kč (byt byl paušálně oceněn na 40 tis. Kč). Přitom tržní cena 

bytů v r. 2004 byla až 10x vyšší. Nízká cena bytů souvisela s tím, že dle usnesení vlády i dle Smlouvy i 

podle slibů nabyvatele akcií bylo počítáno s převodem bytů do vlastnictví nájemníků za tuto sníženou cenu 

tak, aby to odpovídalo podmínkám, za nichž byly privatizovány byty státem či obcemi do rukou nájemníků. 

Nyní z těchto záměrů a závazků nezbylo nic a společnost RPG Byty s.r.o. chce podle svých vyjádření 

realizovat zisk, ač dříve majetek získala exkluzivně při velkém zvýhodnění oproti jiným podnikatelům na 

trhu. Nájemníci se takovým postupem cítí poškozeni a podvedeni. 

Takové jednání považujeme za nemorální a nemravné ! 


