
Pořadové číslo:  19/5 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 2021003936 ve výši do 150 mil. Kč se splatností 15 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 přílohy č. 4 důvodové 

zprávy. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova projednala předlohu na své 63. schůzi dne 26.05.2021 a podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedený návrh na usnesení.  

 

Stanovisko odboru ekonomiky:  

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedený návrh na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání dne 08.02.2021 usnesením číslo 679/17/4/2021 

schválilo záměr přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč se splatností 15 let na financování akcí nad 500 

tis. Kč schválených Zastupitelstvem města Přerova v letech 2021-2022. 

  

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 29 

písm. m) výjimku ze zadávacího řízení tak, že zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v 

zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo zápůjčku. Aby bylo dosaženo co nejlepší úrokové sazby, byla dne 



25.02.2021 žádost o předložení cenové nabídky se specifikací základních požadavků na poskytnutí 

úvěru zaslána více uchazečům. V termínu pro podání nabídek, který byl stanoven do 14.04.2021, byly 

na adresu statutárního města Přerova doručeny písemné nabídky níže uvedených uchazečů. Protokol o 

otevírání obálek s nabídkami ze dne 16.04.2021 tvoří přílohu č. 1 materiálu. 

  

banka konstrukce úrokové 

sazby 

úroková sazba k 

01.03.2021 

nabídková cena celkem 

ČSOB 1M PRIBOR + 0,01 % 

p. a.  
0,32 % p. a. 3 788 725,93 Kč 

ČS  6M PRIBOR + 0,11 % 

p. a. 
0,32 % p. a. 3 791 412,19 Kč 

KB 1 M PRIBOR + 0,25 % 

p. a. 

0,56 % p. a.  6 634 971,34 Kč 

  

Nejlepší nabídkovou cenu předložila Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB), rozdíl 

oproti druhé nejlepší nabídkové ceně předložené Českou spořitelnou, a. s. (dále jen ČS), činil 2 686,26 

Kč. Vzhledem k tomu, že výsledná úroková sazba odvozená od referenční sazby PRIBOR k datu 

01.03.2021 činila v obou případech 0,32 % p. a., byly obě banky osloveny se žádostí o zaslání výpočtu 

výsledné ceny a sdělení, zda ve výpočtu byly zohledňovány přestupné roky, které nastanou v průběhu 

splácení úvěru. Bylo zjištěno, že ČS tuto skutečnost promítla, ČSOB nikoliv a současně tedy zaslala 

opravený výpočet s konečnou nabídkovou cenou, která byla shodná s nabídkovou cenou ČS a činila 3 

791 412,19 Kč.  

  

Jelikož všechny banky v návrzích smluvní dokumentace akceptovaly požadavky města, nebyl důvod k 

vyloučení žádné nabídky, ale nebylo možné vyhodnotit vítězného uchazeče. Dne 23.04.2021 byla tedy 

dvěma "vítězným" bankám zaslána žádost o podání zlepšené nabídky s termínem doručení do 

30.04.2021. Přílohu č. 2 materiálu tvoří protokol o otevírání obálek ze dne 03.05.2021, níže jsou pro 

srovnání uvedeny nabídky obou bank.  

   

banka konstrukce úrokové 

sazby 

úroková sazba k 

01.03.2021 

nabídková cena celkem 

ČSOB O/N PRIBOR + 0,01 % 

p. a. 

0,26 % p. a. 3 080 522,41 Kč 

ČS 6M PRIBOR - 0,15 % p. 

a. 

0,28 % p. a. 3 317 485,67 Kč 

  

Komise konstatovala, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila ČSOB. Následně byly oba 

nově zaslané návrhy smluvní dokumentace posouzeny. Tabulkový přehled požadavků města a jejich 

zapracování do smluvní dokumentace uchazečů tvoří přílohu č. 3. Dále bylo přistoupeno k detailnímu 

prostudování a připomínkování úvěrové smlouvy ČSOB, a to jak odborem ekonomiky, tak právničkou 

města, Mgr. Janou Hrubou a náměstkyní primátora Ing. Hanou Mazochovou. Dne 12.05.2021 pak 

proběhlo jednání se zástupci banky (Bc. Vladimírem Krmelou, ředitelem pobočky pro FIB Olomouc a 

Ing. Ladou Kučerovou, firemní bankéřkou) a zadavatele (Ing. Hanou Mazochovou, Ing. Evou 

Řezáčovou, Mgr. Janou Hrubou a Dagmar Bercsényiovou), kde byly vykomunikovány požadavky 

zadavatele na úpravy smluvní dokumentace tak, aby byla pro město akceptovatelná. Připomínky byly 

vypořádány, některá sporná ustanovení vysvětlena, případně byl ujednocen jejich výklad. Výsledkem 

jednání je Smlouva o úvěru č. 2021003936, která tvoří přílohu č. 4 materiálu.  

 

 


