
Pořadové číslo:  27/4 

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 18.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Uzavření smlouvy o úvěru  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

1) schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností do 10 let, mezi 

statutárním městem Přerov jako úvěrovaným a Československou obchodní bankou, a. s., se 

sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, jako úvěrujícím, a to ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. Úvěr bude poskytnut bez zajištění; 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

2) schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8123 210 Dlouhodobé 

přijaté 

půjčené 

prostředky 

0,0 + 187 894,6 187 894,6 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  210 Uhrazené 39 650,0 + 187 894,6 227 544,6 



splátky 

dlouhodobých 

přijatých 

půjčených 

prostředků 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

210 Splátky jistiny a 

úroků z úvěrů 

41 450,0 + 187 894,6 229 344,6 

 
 

VARIANTA II 

1)  neschvaluje uzavření Smlouvy o úvěru ve výši do 300 mil. Kč se splatností do 10 let, mezi 

statutárním městem Přerov jako úvěrovaným a Československou obchodní bankou, a. s., se 

sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, jako úvěrujícím. 

 

2) ukládá Radě města Přerova jednat o uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s., se 

sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07, Praha 1, IČ 45317054, na základě její nabídky podané 

ve výběrovém řízení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova se bude návrhem zabývat na své 67. schůzi dne 19.04.2017.  

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky předkládá návrh ke zvážení. 

 

Stanovisko odboru řízení projektů a investic: 

Odbor PRI ve věci schválení či neschválení uzavření smlouvy o úvěru odkazuje na ustanovení § 29 

písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který stanovuje výjimku ze 

zadávacího řízení tak, že zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o 

úvěr nebo zápůjčku. Tudíž samotný proces uzavírání smlouvy včetně jeho případných dodatků ve 

smyslu podstatných či nepodstatných změn se tak řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění. Tímto ovšem nejsou dotčeny i 

další povinnosti správce rozpočtu, a to v zajištění a pravidelném hodnocení hospodárného, efektivního 

a účelného vynakládání výdajů, ve vztahu k navrženým obchodním podmínkám předmětné smlouvy o 

úvěru.   

 

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.  

  

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. 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. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se již v roce 2011 a následně pak koncem roku 2015 obrátila 

Dexia se žádostí o postoupení pohledávky na jiný peněžní ústav i na statutární město Přerov. I když v 

současné době platná legislativa tento převod umožňuje, Zastupitelstvo města Přerova na svém 21. 

zasedání dne 17.10.2016 rozhodlo řešit situaci přijetím nového úvěru ve výši do 300 mil. Kč se 

splatností do 10 let s tím, že jeho část bude použita na refinancování zůstatku nesplacené části jistiny 

výše uvedeného úvěru a zbývající část k financování akcí nad 500 tis. Kč v letech 2017 a 2018. Tento 

postup byl zvolen nejen s ohledem na potřebu dalších zdrojů, ale také na současnou situaci na 

mezibankovním trhu depozit, kde úrokové sazby se již delší dobu pohybují na rekordně nízkých 

minimech a je tedy pravděpodobné, že se městu podaří nový úvěr získat za výhodnějších podmínek. 

  

Přestože 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, bylo se žádostí 

o zaslání cenové nabídky osloveno 6 subjektů s tím, že všechny obdržely požadavky města na 

poskytnutí úvěru, včetně modelové situace pro výpočet nabídkové ceny se sdělením, že rozhodujícím 

kritériem pro posouzení nabídek bude jejich ekonomická výhodnost. 

  

V termínu pro podání nabídek, který byl stanoven na 15.12.2016, byly doručeny písemné nabídky 3 

uchazečů. Komise pro otevírání obálek ve složení: 

 Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, 

 Ing. Jiří Kohout, člen rady města, předseda finančního a rozpočtového výboru, 

 Ing. Michal Symerský, člen zastupitelstva města, člen finančního a rozpočtového výboru, 

 Dagmar Bercsényiová, odbor ekonomiky, 

se sešla dne 16.12.2016 a po otevření obálek s nabídkami v pořadí, v jakém byly doručeny a kontrole 

úplnosti nabídky dle požadavku zadavatele konstatovala, že všechny nabídky jsou úplné a k posouzení 

a hodnocení nabídek se sejde komise na dalším jednání začátkem měsíce ledna 2017. 

   

Umístění uchazečů 

podle nabídkové ceny 

konstrukce úrokové 

sazby 

úroková sazba k 

1.11.2016* 

nabídková cena v Kč 

1) Československá 

obchodní banka, a. s. 

1M PRIBOR + 0,05 % 

p. a. 

0,25 % p.a. 2 848 047,00  

2) Česká spořitelna, a. s. 1M PRIBOR + 0,07 % 

p. a. 

0,27 % p.a. 3 113 540,63 

3) Komerční banka, a. s. 3M PRIBOR - 0,01 % p. 

a. 

0,28 % p.a. 3 191 523,61 

  

Po prostudování smluvní dokumentace, kdy bylo kontrolováno zejména zapracování požadavků města 

do návrhů úvěrových smluv a posuzována další smluvní ustanovení včetně obchodních podmínek 

uchazečů, bylo konstatováno, že ani jedna ze zaslaných smluvních dokumentací není pro město 

akceptovatelná bez úprav stávajícího znění některých ustanovení návrhů úvěrových smluv. Na základě 

pokynu náměstka primátora Ing. Měřínského byly dne 03.01.2017 všem výše uvedeným uchazečům 

zaslány dopisy, kde byli uchazeči na tuto skutečnost upozorněni a současně jim bylo umožněno podat 

zlepšenou nabídku, a to v termínu do 11.01.2017. 

  

Pětičlenná komise se sešla na svém druhém jednání dne 17.01.2017 (kromě výše uvedených členů 

byla přítomna i Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky). V požadovaném termínu byly 

doručeny 2 obálky, a to od Komerční banky, a. s. a Československé obchodní banky, a. s.; Česká 

spořitelna zaslala e-mailem sdělení, že na výzvu města nebude reflektovat. Komise přistoupila k 

otevírání obálek s nabídkami. Zlepšenou nabídku obdrželo statutární město Přerov pouze od Komerční 

banky, a. s, Československá obchodní banka, a. s., informovala, že nabídková cena zůstává beze 



změny a banka je připravena jednat o úpravách některých ustanovení předloženého návrhu smlouvy. 

Komise konstatovala, že nejvýhodnější je nabídka Československé obchodní banky, a. s., s tím, že 

konečné pořadí nabídek je následující:  

  

Umístění uchazečů 

podle nabídkové ceny 

konstrukce úrokové 

sazby 

úroková sazba  

k 1.11.2016* 

nabídková cena v Kč 

1) Československá 

obchodní banka, a. s. 

1M PRIBOR + 0,05 % 

p. a. 

0,25 % p. a. 2 848 047,00 

2) Komerční banka, a. s. 3M PRIBOR - 0,035 % 

p. a. 

0,255 % p. a. 2 906 566,15 

3) Česká spořitelna, a. s. 1M PRIBOR + 0,07 % 

p. a. 

0,28 % p. a. 3 113 540,63 

  

* z důvodu srovnatelnosti nabídek bylo při výpočtu nabídkové ceny vycházeno z úrokové sazby 

odvozené od referenční sazby PRIBOR k datu 01.11.2016 (1M PRIBOR = 0,20 % p. a.; 3M PRIBOR 

= 0,29 % p. a.) 

  

Na základě připomínek k návrhu úvěrové smlouvy, zpracovaných odborem ekonomiky a oddělením 

právním kanceláře tajemníka a zaslaných vítěznému uchazeči, se na základě požadavku zástupců 

Československé obchodní banky, a. s., uskutečnila v této záležitosti dne 15.02.2017 pracovní schůzka. 

Výsledkem jednání je návrh smlouvy, který byl bankou zaslán dne 06.03.2017 (viz příloha). Ze strany 

banky bylo deklarováno, že jde o konečný návrh smlouvy projednaný a schválený ve vrcholových 

orgánech banky, kdy jejich snahou bylo vyhovět všem připomínkám města, což se také téměř 

podařilo, vyjma tří níže uvedených ustanovení: 

  

1. článku II bodu 2) Smlouvy o úvěru - "V průběhu platnosti Smlouvy může Klient kdykoliv bez 

poplatku přejít ze sazby pohyblivé na sazbu fixní. V případě přechodu ze sazby fixní na 

pohyblivou může toto provést pouze při skončení garance fixace úrokové sazby. Případná změna 

způsobu úročení bude provedena na základě požadavku Klienta, a to formou dodatku ke 

Smlouvě". Tato formulace je v rozporu se zadávací dokumentací, kdy požadavek města zněl: V 

průběhu platnosti úvěrové smlouvy může město kdykoliv bez poplatku přejít ze sazby 

pohyblivé na sazbu fixní či obráceně, případná změna způsobu úročení bude provedena na 

základě požadavku města formou dodatku ke smlouvě o úvěru. O poskytnutí stanoviska v této 

záležitosti, pokud jde o soulad s legislativou v oblasti veřejných zakázek, bylo požádáno oddělení 

řízení projektů, veřejných zakázek a dotací odboru PRI (viz uvedené stanovisko odboru).  

2. bodu 9, věty druhé Úvěrových obchodních podmínek (dále jen ÚOP) - "Pokud v den splatnosti 

neuhradí Klient jakoukoli splatnou částku podle Smlouvy v plné výši, je Banka oprávněna stanovit 

k úhradě, které pohledávky Banky, resp. kterých částí pohledávek Banky bude částečná splátka 

použita (tj. jistiny, úroků, úroků z prodlení poplatků, provizí, výloh aj.)", kdy požadavek města byl, 

stanovit již ve smlouvě pořadí, v jakém budou případné pohledávky umořovány. Odbor 

ekonomiky nepředpokládá, že v budoucnu tato situace nastane, nevidí tedy citaci tohoto 

ustanovení jako problém, který by se jevil jako zásadní pro neuzavření smlouvy.  

  

3. bodu 18 c) ÚOP - "Banka je oprávněna kdykoli poté, co dle bodu 17 ÚOP nastane některá ze 

skutečností nebo dojde k případu porušení závazků či ke změně podmínek, za kterých byla 

Smlouva uzavřena písemným oznámením odeslaným Klientovi, provést blokaci veškerých účtů 

Klienta vedených Bankou (zejména neprovádět Klientovi platební příkazy a nevyplácet 

hotovost)........" . Požadavek města byl vypustit toto ustanovení, a to s ohledem na skutečnost, že 

kromě běžného účtu je u banky veden i účet cizích prostředků, jehož příjmem jsou vložené kauce 

nájemců obecních bytů. Z hlediska odboru ekonomiky lze akceptovat tuto podmínku za 

předpokladu, že dojde ke zrušení předmětného účtu u Československé obchodní banky, a. s., a 

převodu finančních prostředků k jinému peněžnímu ústavu, kde nebude hrozit blokace účtu.  

  

Přestože je nutné ocenit snahu Československé obchodní banky, a. s., akceptovat připomínky města, je 

nezbytné upozornit ještě na 2 ustanovení, která upravena nebyla. 



  

4. v článku IV, odst. 2) Smlouvy o úvěru byl následující požadavek na doplnění textu: "nejpozději do 

15.01.2019 doručit Klientovi aktuální splátkový kalendář dle skutečné výše nesplaceného zůstatku 

jistiny úvěru s tím, že Klient bude splácet úvěr v Období splácení v rovnoměrných měsíčních 

splátkách až do dne konečné splatnosti úvěru.", kdy požadavek na rovnoměrné měsíční splátky 

byl uveden i v zadávací dokumentaci. V návrhu zaslaném Československou obchodní bankou, a. 

s., obsahující textaci: "nejpozději do 15.01.2019 vyhotovit a doručit Klientovi aktuální splátkový 

plán dle skutečné výše nesplaceného zůstatku jistiny úvěru v souladu s ustanovením odst. 5) 

Článku II. Smlouvy." povinnost banky rozložit zůstatek úvěru po ukončení období jeho čerpání na 

rovnoměrné splátky nevzniká.  

  

5. bod17 b) ÚOP - "Klient je v prodlení se splacením jakékoliv částky vyplývající ze Smlouvy po 

dobu delší než 5 pracovních dní anebo Klient neplní povinnosti, které pro něj vyplývají z 

jakýchkoli jiných smluv uzavřených s Bankou, zejména neplní své peněžité závazky vyplývající z 

těch smluv." Z výše uvedeného vyplývá riziko, že v případě porušení jakékoliv jiné smlouvy 

uzavřené s bankou (běžný účet, spořící účet, účet cizích prostředků, smlouvy k elektronickému 

bankovnictví) dojde k porušení smlouvy úvěrové, což považujeme za zcela neproporcionální.  

Další připomínky, které ze strany banky akceptovány nebyly, nelze považovat za natolik zásadní, aby 

bránily eventuálnímu uzavření smlouvy, nejsou tedy v důvodové zprávě podrobněji uváděny.   

Varianta I  
V případě uzavření úvěrové smlouvy s Československou obchodní bankou, a. s., bude část úvěru 

použita na refinancování nesplacené části jistiny úvěru přijatého od společnosti Dexia CL k datu 

31.05.2017 (190 184,2 tis. Kč). Protože v rozpočtu na rok 2017 je vyčleněna částka na úhradu řádných 

splátek úvěru přijatého od Dexie CL v souladu s aktuálním splátkovým kalendářem, kdy měsíční výše 

splátek jistiny je vyšší než je stanovena u nového úvěru, bude na refinancování čerpána částka 187 

894,6 tis. Kč. 

Varianta II  
V případě neschválení úvěrové smlouvy s Československou obchodní bankou, a. s., bude přistoupeno 

k jednání s uchazečem, který se umístil ve výběrovém řízení na druhém pořadí, tedy Komerční 

bankou, a. s.  

 

 


