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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 6.10.2016

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 
2016

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Záměr přijetí úvěru

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1) schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností 10 let s tím, že jeho část 
bude použita na refinancování zůstatku nesplacené části jistiny úvěru přijatého od společnosti 
Dexia Crédit Local, která k datu 30.09.2016 činí 211 026 312,72 Kč, a zbylá část na 
financování akcí nad 500 tis. Kč,

2) ruší usnesení č. 205/6/4/2011 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 
20.06.2011.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko rady města Přerova: 

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své schůzi dne 05.10.2016 a podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit dle návrhu na usnesení. 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Stanovisko odboru řízení projektů a investic:

Dne 01.10.2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který 
v ustanovení § 29 písm. m) stanovuje výjimku ze zadávacího řízení tak, že zadavatel není povinen 
zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo zápůjčku.



Důvodová zpráva:

Mezi statutárním městem Přerov a Dexia Kommunalkredit Bank AG, se sídlem Fischhof 3, A-1010 
Vídeň, Rakousko, IČ FN 191772v (dále jen Dexia), vítězným uchazečem veřejné zakázky "Poskytnutí 
úvěru ve výši do 300 mil. Kč" byla dne 17.07.2008 uzavřena smlouva o přijetí úvěru ve výši do 300 
mil. Kč se splatností do 15 let a s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,16 % p. a. Úvěr byl poskytnut 
bez zajištění a čerpat jej bylo možné opakovaně, do výše úvěrového limitu, a to v období od 
01.08.2008 do 31.12.2013. K datu 30.09.2016 činí zůstatek nesplacené části jistiny úvěru částku 211 
026 315,72 Kč, úroková sazba 0,36 % p. a. 

V důsledku dopadů finanční krize byla Dexia nucena omezit své aktivity v celé střední a východní 
Evropě a dále se neúčastnit výběrových řízení na nové úvěry. Záměrem Dexie bylo ke konci roku 
2011 prodat veškerá svá aktiva v České republice včetně likvidace firmy. Se žádostí o udělení 
souhlasu s postoupením pohledávky na jiný peněžní ústav se z výše uvedených důvodů obrátila Dexia 
na statutární město Přerov již v roce 2011, přičemž po několika jednáních bylo uvažováno o převedení 
úvěru na Českou spořitelnu, a. s. Zastupitelstvo města Přerova dne 20.06.2011 udělilo svým 
usnesením č. 205/6/4/2011 souhlas s postoupením pohledávky této bance, a to za podmínky uzavření 
dohody mezi Českou spořitelnou, a. s. a Dexií. K postoupení pohledávky však nakonec nedošlo, a 
to hned z několika důvodů: 
 nebylo ukončeno období čerpání úvěru,
 nebyla uzavřena dohoda mezi Českou spořitelnou, a. s. a Dexií,
 nebylo možné akceptovat požadavky České spořitelny, a. s., vyplývající ze zaslaného návrhu na 

uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru (změna ustanovení původní smlouvy).

V roce 2013 proběhla fúze společnosti Dexia a Dexia Crédit Local, přičemž dnem platnosti fúze 
(12.06.2013) převzala Dexia Crédit Local (dále jen Dexia CL) společnost Dexia včetně jejích aktiv, 
pohledávek, práv a závazků formou obecného postoupení a Dexia automaticky zanikla bez likvidace.

Dne 19.10.2015 se na statutární město Přerov obrátila Dexia CL v záležitosti převedení úvěru 
opakovaně, tentokrát na Československou obchodní banku, a. s. (dále jen ČSOB). Radě města Přerova 
byl na 31. schůzi dne 26.11.2015 předložen materiál zabývající se touto záležitostí, nicméně tato 
přijala usnesení č. 990/31/4/2015, kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova s postoupením 
pohledávky nesouhlasit. Důvodem byla negativní stanoviska dotčených odborů, která poukazovala 
zejména na možné porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen 
zákon).
Na základě telefonických a písemných konzultací této záležitosti v průběhu roku 2016 mezi právním 
zástupcem Dexie CL, oddělením projektů, veřejných zakázek a dotací a oddělením právním a zejména 
pak s ohledem na připravovanou změnu zákona k datu 01.10.2016, bylo konstatováno, že po 
tomto datu bude možné převést úvěr na ČSOB za podmínky uzavření trojstranné dohody mezi 
Dexií CL, ČSOB a statutárním městem Přerov, v níž bude zcela jasně deklarováno, že po celou dobu 
splatnosti předmětného úvěru budou zachována stávající ustanovení smlouvy a na úvěr se po celou 
tuto dobu nebudou vztahovat ustanovení všeobecných či jakýchkoliv jiných podmínek ČSOB, přičemž 
odbor ekonomiky konstatoval, že tento návrh pro jednání orgánů města připraví, i když stále zastává 
názor, že ze strany města není žádný relevantní důvod k převodu úvěru na ČSOB, pokud tento postup 
nebude znamenat nějaké výhody pro město (např. zlepšení podmínek, za nichž byl úvěr poskytnut). 
Současně informoval, že i s ohledem na striktní určení subjektu, na který má být pohledávka bankou 
Dexia CL převedena, nevylučuje možnost jiného řešení, zvláště pak když nový zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávaní veřejných zakázek, účinný od 01.10.2016 stanoví, že v případě přijetí úvěru není zadavatel 
povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. 

Vzhledem k současné situaci na mezibankovním trhu depozit, kde úrokové sazby se již delší dobu 
pohybují na rekordně nízkých minimech, je značně pravděpodobné, že se městu podaří získat úvěr za 
nižší úrokovou sazbu. Pouze v případě, že by výše uvedenou formou nebyly zajištěny výhodnější 
úvěrové podmínky, přistoupilo by město na uzavření avizované trojstranné dohody. 



Vzhledem k potřebě dalších zdrojů k financování akcí nad 500 tis. Kč (zejména k předfinancování 
těch, které budou podpořeny dotací), je uvažováno o přijetí úvěru ve výši do 300 mil. Kč s tím, že po 
uzavření úvěrové smlouvy bude část získaných finančních prostředků použita na refinancování úvěru 
přijatého od Dexie CL (k datu 31.12.2016 je očekáván zůstatek úvěru ve výši 203 210 526,24 Kč), 
zbylá část bude použita na financování akcí nad 500 tis. Kč realizovaných statutárním městem Přerov 
v příštím roce či letech následujících, kdy jako příklad lze uvést akce "Mosty přes tratě SŽDC v 
Přerově, ul. Dluhonská" a "Objekt hotelu Strojař". 

Stávající úvěr přijatý od Dexie CL je splatný do 30.06.2023, přičemž výše ročních splátek činí 31,3 
mil. Kč, v případě přijetí nového úvěru ve výši 300 mil. Kč bude jeho splatnost do konce roku 2026 
při ročních splátkách 30,0 mil. Kč.


