
NÁVRH NA ŘEŠENÍ 

BYTY SPOLEČNOSTI RPG ZÍSKANÉ V PRIVATIZACI OKD 

Zpracovaný a předaný firmě RPG JUDr.Ivanem Přikrylem 

Jako součást privatizace akciové společnosti OKD firmou KARBON INVEST, a.s. byl převeden 

na nabyvatele mj. též majetek  - podnikové byty společnosti OKD. Tato skutečnost je občany 

chápána jako velice nespravedlivá až šikanózní chyba.   

Bez ohledu na skutečnost, že již asi nelze tyto kroky zcela napravit či změnit, je pro 45.000 

rodin žijících v těchto bytech tento postup majetkovou křivdou, zcela nepochopitelnou a 

nedůvodnou. 

Jednou z mnoha možností jak tuto situaci smírně řešit je následující projekt, jehož stručný 

výtah předáváme k publikaci. V úplném znění byl předán vedení firmy RPG a čekáme na její 

stanovisko. 

Doporučená forma postupu: 

Navrhujeme, aby byl RPG zpracován projekt transformace a revitalizace společnosti  

v intencích postupu podle zákona o vlastnictví bytů takto: 

a. Doporučujeme využít institutu spoluvlastnictví budovy, ve které je spoluvlastník 

vlastníkem bytu a zároveň podílovým spoluvlastníkem budovy. Tím mu však vzniká 

spoluvlastnická odpovědnost za hospodaření objektu. Proto zákon podrobně 

upravuje práva a povinnosti vlastníků bytů, nebytových prostor. 

b. V praxi to znamená, aby na každou budovu s byty ve vlastnictví společnosti bylo 

postupně podle stanoveného pořadí v konkrétním čase vydáno „prohlášení vlastníka 

budovy“ dle § 4 zákona. Toto prohlášení může být občanům nabídnuto 

v alternativě. Firma ovšem nebude jednat plošně se všemi nájemníky všech domů a 

bytů, ale individuálně v každé budově, která se tak stává samostatným 

rozhodovacím celkem. Nepochybně může být učiněna závazná anketa typu „nájem, 

či spoluvlastnictví“. Zde mohou odborní experti firmy RPG na schůzi občanů jen 

tohoto domu vysvětlit výhody programu revitalizace nájemního bydlení a vznik 

společenství vlastníků jednotek. Tyto alternativy jsou podstatně odlišné i pro 

občany v různých detailech – zatím co nájemní bydlení jim zajišťuje  jistotu 

nájemního vztahu, pokud budou platit nájemné a také to, že forma sjedná úvěry na 

rekonstrukce, které budou rozpuštěny do nájemného v zákonem limitované výši, 

zatímco vlastník musí svůj podíl na opravách uhradit hotově. Tyto odlišnosti je 



třeba analyzovat a občanům nabídnout, aby se dobrovolně a svobodně rozhodli 

sami. 

c. Prohlášením vlastníka se změní dosavadní vlastnictví firmy RPG – dosud vlastnila 

budovy, nyní bude  vlastnit jednotky, nebytové prostory a společné části domu. 

d. Prohlášení vlastníka je zásadním dokumentem, ve kterém se předurčí budoucí 

právní režim. Nejen se specifikují byty jako jednotky, společné části včetně 

toho,které budou přístupné všem vlastníkům jednotky, stanoví se spoluvlastnické 

poměry ale zejména pravidla pro přispívání spoluvlastníků domů na výdaje spojené 

se správou údržbou opravami společných částí domu a domu jako celku. 

e. Pro formu RPG je důležité pravidlo, že v prohlášení určí pravidla pro správu 

společných částí domu, popř. domu jako celku včetně označení osoby pověřené 

správou domu. 

f. Pro občany, kteří se k převodu bytu do svého vlastnictví rozhodnou, je toto 

významné, neboť získají jistotu trvalého bydlení. 

g. Rozhodující je cena převodu, ta by měla být určena ve vztahu k propočtené ceně, za 

kterou společnost majetek nabyla. Nelze dopustit, aby RPG získala byt za cenu 

netržní, sníženou a nyní žádala cenu tržní. 

h. Ostatním nájemníkům firma předloží svůj dlouhodobý program nájemního bydlení 

vřetně prognózy vývoje výše nájemného a termínů rekonstrukcí a oprav. 

             Obsah prohlášení vlastníka je prvním zásadním bodem tohoto projektu. Předurčuje další 

postup, kdy současným nájemníkům vznikají určitá práva , zejména předkupní právo na převod 

jednotky, které trvá 6 měsíců.  

V prohlášení vlastníka též dosavadní vlastník stanoví pravidla pro přispívání spoluvlastníků na 

výdaje spojené se správou domů, ale také s údržbou a opravami – což je věcí zásadního významu. 

Určuje je dosavadní vlastník (§ 4 odst. 2 písm. g) ZVB. Stěžejní záležitostí je postup při skutečném 

převodu vlastnictví jednotky.  

 

Z dosavadního textu je zřejmé, že  může jít o několik fází ( a rozličné úkony) – zejména: 

i. Veřejný závazek v písemně provedené anketě, ve které vlastník vymezí všechny okolnosti a 

podmínky budoucího převodu včetně té, že se zavazuje ve stanovené lhůtě vydat prohlášení 

vlastníka v těch budovách, kde procento zájemců o akceptaci podmínek dosáhne určité 

hodnoty. 



ii. Provedení prohlášení vlastníka a nabídka podmínek k převodu pro určené objekty, 

iii. Učinění nabídky dle § 22 odst 1 a 2 dosavadnímu nájemci a stanovení počátku běhu 6 

měsíční zákonné lhůty pro akceptaci, ovšem včetně závazku uhradit požadovanou cenu, 

iv. Převody jednotek, určení pravidel pro správu těchto domů, 

v. Zrušení prohlášení vlastníka v domech,kde nebyl projeven zájem . 

 

 

Jsem přesvědčen, že realizace projektu by byla řešením této složité situace. 

 

 

JUDr.Ivan Přikryl 

Expert ČSSD pro bytovou politiku 


