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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 21.11.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10.12.2012

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
DAGMAR BERCSÉNYIOVÁ, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Kontokorentní úvěr

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
o kontokorentním úvěru mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4, IČ 45244782, za následujících podmínek: 
 úroková sazba 1M PRIBOR + 0,19 % p. a.,
 určený k přechodnému nedostatku finančních prostředků v roce 2013,
 výše do 20 mil. Kč se splatností do 31.12.2013,
 poskytnut bez zajištění.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky doporučuje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o kontokorentním úvěru, a to 
z důvodu, že tak bude i pro rok 2013 zajištěna rezerva pro případ přechodného nedostatku 
finančních prostředků.

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou materiálu zabývala na své schůzi dne 20.11.2012 
a doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrhovaném znění.  



Důvodová zpráva:

Kontokorentní úvěr je krátkodobý, automatický a kdykoliv za stanovených podmínek vypověditelný 
úvěr poskytovaný z kontokorentního účtu. Je určen k překlenutí přechodného nedostatku finančních 
prostředků se splatností do konce příslušného roku. Jedná se o zvláštní druh úvěru a banky jej 
poskytují jen dobrým klientům. Podmínkou je vedení běžného účtu u daného peněžního ústavu. 
Statutární město Přerov uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru eliminuje případné problémy 
s financováním města, zejména v I. pololetí, neboť jde vždy jen stěží odhadnout, jak se bude vyvíjet 
situace v daném roce.    

V případě přijetí kontokorentního úvěru lze jen obtížně vyčíslit celkovou cenu, která je závislá nejen 
na výši úrokové sazby, ale především na frekvenci a objemu čerpání úvěru. V roce 2010 byla za tímto 
účelem vyčleněna v rozpočtu částka 400.000 Kč, vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky na tuto službu nedosáhla 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, šlo o veřejnou zakázku 
malého rozsahu, při níž se zadavatel nemusí řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, je však povinen dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení 
a zákazu diskriminace. 

V roce 2009 byly se žádostí o zaslání cenové nabídky osloveny 3 peněžní ústavy, prostřednictvím 
kterých je realizována převážná většina platebního styku města – Česká spořitelna, a. s., Komerční 
banka, a. s. a Československá obchodní banka, a. s. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila 
Česká spořitelna, a. s. (nejnižší úroková sazba, banka nepožaduje rezervační poplatek ani poplatek za 
poskytnutí úvěru). Uzavření příslušné smlouvy schválilo Zastupitelstvo na svém zasedání dne 
14.12.2009, smlouva o kontokorentním úvěru pro rok 2010 byla uzavřena dne 30.12.2009. V roce 
2010 nebyl úvěr čerpán, výdaje spojené s jeho vedením činily 300 Kč měsíčně (3.600 Kč za rok). 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl, na základě nabídky České spořitelny, a. s., uzavřen dne 
29.12.2010 dodatek č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru, kterým byla platnost smlouvy 
o kontokorentním úvěru prodloužena za stejných podmínek do 31.12.2011, v rozpočtu roku 2011 byla 
v tomto roce vyčleněna částka 200.000 Kč. Uzavření dodatku chválilo Zastupitelstvo města Přerova na 
svém 2. zasedání dne 13.12.2010. K čerpání úvěru nedošlo ani v roce 2011 a po dohodě s bankou byl 
dne 29.11.2011 uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o kontokorentním úvěru a platnost smlouvy 
prodloužena do 31.12.2012. Uzavření dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém 
9. zasedání dne 12.12.2011.  

Na říjnové pracovní schůzce se zástupcem České spořitelny, a. s., byla mimo jiné opět konzultována 
otázka přijetí kontokorentního úvěru pro rok 2013. Stejně jako v uplynulých letech byla statutárnímu 
městu Přerov nabídnuta možnost formou dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru tento prodloužit 
za stejných podmínek do roku 2013, tzn.:
 výše kontokorentního úvěru 20 mil. Kč,
 určený k financování přechodného nedostatku finančních prostředků, 
 úroková sazba 1M PRIBOR + 0,19 % p. a., 
 splatnost do 31.12.2013,
 úvěr poskytnut bez zajištění.

V rozpočtu na rok 2013 je na úhradu úroků z kontokorentního úvěru vyčleněna částka 200.000 Kč.




