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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážený žadateli,  
 
statutární město Přerov obdrželo dne 15.01.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se finančních investic 
našeho města. V příloze zasíláme odpověď, a to formou doplnění Vámi zaslané tabulky.  
 
S pozdravem 
 
 
 

                                                                                                           Ing. Eva Řezáčová, v. r. 
                                                                                                     vedoucí odboru ekonomiky 
 
 

 

 

 

Příloha 



Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací, které se týkají finančních 

investic Vašeho města. Níže prosím uveďte, do jakých investičních nástrojů/aktiv Vaše město provedlo/provádí finanční investice, v jaké výši a jakého 

dosahuje výnosu. 

Název města  

Investice do: 

Upřesnění finančního 

nástroje/aktiva 

Výše investic k 

31. 12. 2019 

Výše investic k 

31. 12. 2018 

Výše investic k 

31. 12. 2017 

Výnos za rok 

2019  

Výnos za rok 

2018 

Výnos za rok 

2017 

Podílových fondů 
 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

Termínovaných 

vkladů (vč. 

spořicích účtů) 

 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

Dluhopisů 
 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

Ostatních 

finančních 

nástrojů 

 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

 Kč Kč Kč % % % 

CELKEM Kč Kč Kč  

Celkový rozpočet 

(výdaje) pro rok 

2019 

Kč 

z toho finanční 

výdaje (výdaje 

na investice) 

                   %    

Plánované 

finanční 

investice pro 

rok 2020 

☐  ano, ve výši: ......................... Kč 

☐  ne 

Název banky, u které máte běžné účty 

(pokud máte běžné účty u více bank, 

uveďte prosím všechny) 

 

      

 

-
- 1.001.500

Statutární město Přerov

- - -

- - - -1.001.500 1.001.500

1,10 - 1,60 0,22 - 1,10 0,10 - 0,30 

-

-

-

-

-

-

-

k 31.12.2019
1.632.338.500
po konsolidaci

0 krátkodobé, v závislosti na volných
finančních zdrojích

Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a. s., Česká národní banka,
Sberbank CZ, a. s., J&T Banka, a. s., UniCredit Bank CZ, a. s., FIO banka, a. s.   

Termínované vklady, 
vkladové a spořící účty

Amundi CR-dynamický fond

Pioneer-dynamický fond

150.126.151,81 98.500.000,00 98.500.000,00


