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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 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky

Název návrhu:

Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 7440007200134 ze dne 
29.10.2007 mezi statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 
969, PSČ 114 07 Praha 1, IČ 45317054.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 31. schůzi dne 26.11.2015 a podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova uzavření dodatku č. 1 neschválit. 

Stanovisko odboru ekonomiky:

S ohledem na stanovisko odboru řízení projektů a investic, kdy uzavření dodatku by mohlo být 
posuzováno jako porušení příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, doporučuje odbor ekonomiky uzavření dodatku č. 1 neschválit.     

Stanovisko odboru řízení projektů a investic:

Úsek ZAK nedoporučuje schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou a. s., 
a to z důvodu možného porušení ustanovení § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. Důvodem je podstatná změna smlouvy, která je spatřována v 
nepřípustném rozšíření předmětu veřejné zakázky a změně ekonomické rovnováhy smlouvy. Případné 
schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru by mohlo být posouzeno jako jednání veřejného 
zadavatele, kterým by se dopustil správního deliktu dle výše uvedeno zákona. Nutno podotknout, že za 



tento správní delikt jsou zadavatelé sankcionováni ÚOHS v nejvyšší možné míře, protože porušení 
ustanovení § 82 odst. 7 zákona je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení pravidel 
hospodářské soutěže. 

Důvodová zpráva:

Dne 29.10.2007 byla na základě výsledků veřejné zakázky na "Poskytnutí investičního úvěru ve výši 
50 mil. Kč" uzavřena s Komerční bankou, a. s., Smlouva o úvěru registrační číslo 7440007200134" na 
financování investičních akcí v letech 2007-2009 za těchto podmínek: 
 úroková sazba O/N PRIBOR + 0,00 % p. a. (k datu 30.11.2015 činila úroková sazba 0,13 % p. a.), 
 úvěr byl poskytnut bez zajištění,
 splatnost úvěru do 31.12.2017,
 splácení úvěru od ledna 2008 pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 416 666,67 Kč (k datu 

30.11.2015 činil nesplacený zůstatek úvěru 10 416 666,35 Kč).

Komerční banka, a. s., se na statutární město Přerov obrátila se žádostí o uzavření dodatku č. 1 k výše 
uvedené smlouvě, který odůvodňuje takto; citace podstatné části žádosti: 
"Smlouvy uzavřené před rokem 2008 se odkazovaly na úvěrové podmínky, které neobsahovaly 
ustanovení o případných záporných sazbách PRIBOR, LIBOR, EURIBOR. Obecně platí, že banky 
nejsou schopny financovat tyto záporné sazby. Komerční banka se na situaci záporných sazeb 
dlouhodobě připravovala od roku 2012, kdy se začaly uplatňovat nové smlouvy a úvěrové podmínky 
tak, aby se při poklesu referenčních indexů do záporných hodnot uplatňoval tzv. floor na úrovni 
indexu (PRIBOR, LIBOR, EURIBOR), tedy že se na místo záporné hodnoty tržního indexu použije 0 
%. Z tohoto důvodu je nutné uvést dřívější smlouvy do souladu, a to formou dodatku k těmto 
smlouvám. V případě, že by nastala taková situace, kdy by se tyto sazby dostaly do záporných hodnot, 
nejednalo by se již o úvěr. Z pohledu Zákona o veřejných zakázkách podpisem tohoto dodatku 
nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývající ze smlouvy, která byla s vybraným 
uchazečem podepsána. Nehrozí tedy riziko, že se jedná o nepřípustnou změnu smlouvy s důsledkem 
možného postihu od ÚOHS."
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 7440007200134 ze dne 29.10.2007 tvoří přílohu 
materiálu.


