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Název návrhu: 

Smlouva o úvěru - fixace úrokové sazby 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje zajištění úrokové sazby u úvěru dle smlouvy č. 2046/16/5629 ze dne 10.05.2017, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se 

sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, formou úrokového swapu, ve výši 

aktuálního zůstatku úvěru na dobu 3 let, 

 

2. schvaluje uzavření rámcové smlouvy č. 2019011043 mezi statutárním městem Přerov a 

Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 

00001350, 

 

3. schvaluje uzavření rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu mezi statutárním 

městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ 

45317054, 

 

4. pověřuje Radu města Přerova k rozhodnutí o uzavření či neuzavření obchodu (sjednání 

zajištění formou úrokového swapu), tj. fixaci úrokové sazby s tím, že následně bude o této 

skutečnosti informovat Zastupitelstvo města Přerova. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova se předlohou materiálu zabývala na své 23. schůzi dne 26.09.2019 s tím, že 

Zastupitelstvu  města Přerova doporučila ke schválení variantu č. 2, tedy zajištění aktuálního zůstatku 

úvěru formou úrokového swapu na dobu 3 let.  

 



Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky předkládá návrh ke zvážení. V současné době je obtížné odhadnout, jak se budou 

úrokové sazby nadále vyvíjet, spíše se po možném mírném navýšení očekává dlouhodobější pokles. 

Koncem roku je předpokládán pokles německé ekonomiky a pokud by k její recesi došlo, ovlivnilo by 

to i ekonomiku členských států EU.    

 

Stanovisko útvaru kanceláře tajemníka: 

Ke smluvní dokumentaci Kancelář tajemníka uvádí, že ustanovení rámcových smluv o obchodování s 

investičními nástroji nebyly shledány v rozporu se zákonem ani právem evropským. Námi zaslané 

připomínky ke smlouvám nebyly do smluv zapracovány. Obecně lze říci, že právní podmínky obou 

bankovních institucí jsou obdobné a po právní stránce nebyly při dodržování všech povinností ze 

smlouvy vyplývajících shledány závažné nedostatky k tíži města. Vše je založeno na důsledném 

dodržování povinností vyplývajících ze smluv, tak aby mohl být obchod hladce zrealizován. 

Výhodnost je nutné stanovit s ohledem na ekonomický aspekt. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 10.05.2017 byla mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., 

uzavřena smlouva o úvěru ve výši do 300 mil. Kč s tím, že jeho část bude použita na refinancování 

zůstatku nesplacené části jistiny úvěru přijatého od společnosti Dexia Crédit Local a zbylá část na 

financování akcí nad 500 tis. Kč schválených Zastupitelstvem města Přerova. Úvěr bylo možné čerpat 

do 31.12.2018, zůstatek nesplacené části úvěru k 30.09.2019 činil 193 414 220,05 Kč. Úvěr je úročen 

pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby 

mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 1měsíční a marže v pevné výši 0,05 % p. a. (1M PRIBOR + 

0,05 % p. a.). V době přijetí úvěru se úrokové sazby pohybovaly na hranici rekordního minima a úvěr 

byl úročen 0,25 % p. a. V průběhu následujících dvou let Česká národní banka několikrát zvýšila 

úrokovou sazbu a v současné době je úvěr úročen 2,15 % p. a., přičemž k poslednímu navýšení došlo 

dne 02.05.2019. Od tohoto data banka již k dalšímu navýšení sazeb nepřistoupila.  

  

V květnu 2019 byly 5 bankám zaslány žádosti o předložení cenové nabídky na zajištění úrokového 

rizika formou úrokového swapu*, a to variantně:  

1. zajištění částky 100 mil. Kč po celou dobu splatnosti úvěru, tj. do 31.12.2026, 

2. zajištění aktuálního zůstatku úvěru na dobu 3 let. 

Konkrétní nabídky jsou uvedeny níže s tím, že tyto nejsou závazné, resp. jsou vždy platné pouze jeden 

den.  

  

  ČSOB, a. s. KB, a. s. 

varianta 1 1,89 % p. a. 2,00 % p. a. 

varianta 2 2,03 % p. a. 2,25 % p. a. 

  

* úrokový swap - anglicky interest rate swap (IRS) - jeho cílem je výměna fixní a pohyblivé úrokové 

sazby, přičemž platby probíhají v pravidelných intervalech. Jedna strana platí pohyblivou, druhá fixní 

sazbu. Přesouvají se pouze rozdíly. 

Příklad: 

Společnost ABC má uzavřený úvěr ve výši 1 000 000 Kč na dobu 5 let se splátkami na čtvrtletní bázi 

založenými na tříměsíční úrokové sazbě PRIBOR. Společnost ABC se chce zajistit proti růstu úrokové 

sazby PRIBOR v budoucnosti, jež by měla negativní vliv na jeho ziskovost. Uzavře proto s bankou 

úrokový swap s jistinou ve výši 1 000 000 Kč a délkou 5 let. Smluvně se dále obě strany domluví, že 

platby společnosti ABC budou odvozeny od pevně dané úrokové sazby ve výši 1,2 % p. a. a jako 

referenční sazba bude použit 3M PRIBOR. Výslednou cenou úrokového swapu pro společnost ABC v 

tomto případě bude pevná úroková sazba navýšená o úvěrovou marži. V případě výše úvěrové marže 1 



% tedy bude výsledná cena swapu rovna 2,2 % (jelikož 1,2 % + 1 % = 2,2 %) a za tuto cenu 

společnost ABC získá zajištění proti růstu úrokových sazeb po dobu trvání úvěru.  

Banky byly požádány o zaslání návrhů rámcových smluv (viz přílohy materiálu), jejichž uzavření je 

nezbytné k tomu, aby mohl být uzavřen konkrétní obchod (sjednáno zajištění formou úrokového 

swapu). S ohledem na skutečnost, že nabídka úrokové sazby platí velmi krátce a z důvodu přijetí 

operativního rozhodnutí, se jeví jako nejvhodnější řešení zmocnit k tomuto úkonu Radu města 

Přerova.  

  

Další možností zajištění úrokového rizika je i kombinace úrokových opcí "Collar", která spočívá ve 

vymezení maximální a minimální úrokové sazby, kterou banka po dohodnutou dobu garantuje. Tato 

varianta však vyžaduje uzavření jiné smluvní dokumentace.  

 

 


