
 

 

V Praze dne 29. listopadu 2016 
 
Vážený pan 
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 
Sněmovní 4 

118 26 Praha 1 – Malá Strana 

 
 
DOPORUČENĚ/ELEKTRONICKOU POŠTOU 
 
 
 
Výzva obyvatel k zastavení veřejné soutěže vyhlášené obchodní společností ČEZ, a.s. 
 
 
Vážený pane poslanče, 
 
obracíme se na Vás v právním zastoupení obyvatel sdružených v Iniciativě Moje Písnice (dále jen 
„Iniciativa“) ve věci veřejné soutěže na prodej bytového fondu Praha – Písnice a bytového domu 
Bělocerkevská (dále jen „Veřejná soutěž“), která byla dne 27. června 2016 vyhlášena obchodní 
společností ČEZ, a.s., IČO 452 74 649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen „ČEZ“). 
 
Naše kancelář provedla na žádost Iniciativy právní analýzu veřejně dostupné části podmínek 
probíhající Veřejné soutěže. Ze závěrů právní analýzy jednoznačně vyplývá, že podmínky Veřejné 
soutěže jsou diskriminační, tj. neumožňují účast obyvatel sídliště, a současně deklarované 
sociální kritérium je v podmínkách soutěže zcela zdánlivé a nic negarantuje.  
 
Obyvatelé se důvodně obávají, že se v Písnici schyluje k opakování nechvalně proslulé kauzy 
byty OKD. V příloze zasíláme srovnávací tabulku obou kauz.  
 

1. ČEZ s účastí obyvatel nikdy reálně nepočítal. Podmínky a parametry Veřejné soutěže, 
počínaje vymezením předmětu soutěže, jako jsou bytové domy včetně veškerých rozsáhlých 
pozemků v lokalitě, jsou nastaveny tak, že fakticky vylučují účast obyvatel sídliště Písnice ve 
Veřejné soutěži.  
 
S tím přímo souvisí také časový rozměr počínání ČEZ. Veřejná soutěž byla vypsána dne 27. 
června 2016 s původní termínem ukončení dne 21. října 2016. Obyvatelům tedy byla 
poskytnuta lhůta necelých čtyř měsíců s tím, že první dva měsíce byly letní prázdniny. V září 
2016 ČEZ soutěž sice prodloužil, nicméně o pouhých šest týdnů. Podle našeho 
kvalifikovaného odhadu na vytvoření družstevní struktury v podmínkách sídliště Písnice, 
zajištění bankovního financování a načerpání 30 miliónů korun pro podání nabídky je 
potřeba 289 dní, tj. téměř deset měsíců (viz přiložený rámcový časový harmonogram).  
 

2. Sociální kritérium před veřejností pouze zastírá skutečný stav. Sociální hodnotící 
kritérium Veřejné soutěže opakovaně komunikované ze strany ČEZ je pouze zdánlivé. 
K tomuto uvádíme následující důvody (v podrobnostech odkazujeme na přiložené závěry 
právní analýzy): 

 

 Sociální aspekt nemusí být zohledněn, neboť pro uchazeče není povinný. Ve 
skutečnosti je pouze a jen na rozhodnutí uchazečů, zda do své nabídky zahrnou 
sociální aspekt či nikoliv. Lehce se tak může stát, že výherní nabídka, kterou ČEZ 
obdrží, nebude vůbec zohledňovat sociální aspekt; 
 

 Případný investor, který se přesto k sociálnímu aspektu zaváže, se k němu po 
odkupu sídliště nemusí hlásit, neboť není zpětně vymahatelný. Takový scénář se 
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již v minulosti odehrál například při nepovedené privatizaci bytů OKD v 
Moravskoslezském kraji či středních Čechách. 

 
Rovněž informace ČEZ ve smyslu, že Veřejnou soutěž nelze zrušit, neboť účastníci soutěže již 
vynaložili náklady na účast ve Veřejné soutěži a podání nabídky, není pravdivá. ČEZ je oprávněn 
Veřejnou soutěž v souladu se soutěžními podmínkami kdykoliv zrušit, přičemž účastníci Veřejné 
soutěže nemají právo na náhradu vynaložených nákladů. 
 
ČEZ, jako akciová společnost vlastněná z téměř 70 % státem, by měla jít příkladem svým 
přístupem ke korporátní odpovědnosti vůči svému okolí, transparentností a dodržováním 
zákonů, jakož i korektním a morálním jednáním. To, čeho jsme svědky v dnešních dnech ze 
strany ČEZ, je bohužel přesným opakem. 
 
Vážený pane poslanče,  
 
obyvatelé sídliště Písnice se důvodně obávají opakování scénáře z kauzy bytů OKD. Odborný 
právní rozbor zadávacích podmínek jim v tomto směru dává plně za pravdu. Věříme, že 
Poslanecká sněmovna se situací na Písnici bude odpovědně zabývat a podpoří obyvatele 
sídliště v jejich snaze získat možnost na odkup jejich domovů.  
 
Připomínáme, že lhůta pro podávání veřejných nabídek končí již tento pátek 2. prosince 2016.   
 
Děkuji a jsem s pozdravem 
 
 
______________________ 
Mgr. Petr Novotný, advokát 
za Iniciativu Moje Písnice 
 
 
 
Seznam příloh: 

1) Srovnání prodeje bytového fondu Praha – Písnice s kauzou byty OKD  
2) Rámcový časový harmonogram vypracovaný advokátní kanceláří Vilímková Dudák & Partners 

ze dne 16. listopadu 2016 
3) Hlavní závěry právní analýzy podmínek veřejné soutěže vypracované advokátní kanceláří 

Vilímková Dudák & Partners ze dne 24. listopadu 2016 
 


