
Příloha č. 2 

 

Výběrové řízení na „Poskytnutí úvěru ve výši do 150 mil. Kč“ 

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI  

Na základě výstupu komise pro otevírání obálek s nabídkami, která se sešla dne 16.04.2021, 

byla dne 19.04.2021 zaslána Komerční bance, a. s. (dále jen KB), výzva k doložení příslušných 

pověření, které dokládají, že zaslaná nabídka banky je podepsána oprávněnými osobami. 

Požadované doklady byly doloženy dne 20.04.2021, bylo konstatováno, že nabídka KB je 

úplná.  

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 v tomto výpočtu úroků zohledňovaly 

přestupné roky, které nastanou v průběhu splácení úvěru. Bylo zjištěno, že ČS tuto 

skutečnost zohlednila, ČSOB nikoliv, současně banka zaslala opravený výpočet s konečnou 

nabídkovou cenou, která je shodná s nabídkovou cenou ČS.  

 konstrukce úrokové sazby výpočet úrokové sazby nabídková cena 

ČS 6M PRIBOR - 0,11 % p. a. 0,43 – 0,11 = 0,32 % p. a. 3 791 412,19 

ČSOB 1M PRIBOR + 0,01 % p. a.  0,31 + 0,01 = 0,32 % p. a. 3 791 412,19 

KB 1M PRIBOR + 0,25 % p. a. 0,31 + 0,25 = 0,56 % p. a. 6 634 971,34 

 

Následně došlo ke kontrole zapracování podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci 

do předložených úvěrových smluv. Jelikož všechny banky akceptovaly požadavky města, 

nebyl tedy důvod k vyloučení žádné nabídky, ale nebylo ani možné vyhodnotit vítězného 

uchazeče. Dne 23.04.2021 byla ČS a ČSOB zaslána žádost o podání zlepšené nabídky na 

poskytnutí úvěru ve výši do 150 mil. Kč, a to v termínu do 30.04.2021 do 14.00 hodin. Na 

adresu statutárního města Přerova byly doručeny písemné nabídky obou uchazečů v tomto 

pořadí : 

1) Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 

2) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 

 



Komise pro otevírání obálek se sešla dne 03.05.2021 ve 13.00 hodin v sídle zadavatele, 

v kanceláři náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové, nám. T. G. Masaryka 2, v tomto 

složení:  

• Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

• JUDr. Vladimír Lichnovský, člen zastupitelstva města a předseda finančního výboru 

• Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky 

• Dagmar Bercsényiová, odbor ekonomiky 

Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v pořadí, v jakém byly doručeny. 

Kontrolována byla úplnost nabídky dle požadavku zadavatele a do protokolu zapsána celková 

nabídková cena: 

1) Česká spořitelna, a. s.     

Podepsaný návrh smlouvy  ANO NE 

Tabulka s nabídkovou cenou  ANO NE 

 
Celková nabídková cena v Kč  
 

6M PRIBOR – 0,15 % p. a. 
0,28 % p. a. 

3 317 485,67 Kč 
 

2) Československá obchodní banka, a. s.      

Podepsaný návrh smlouvy ANO NE 

Tabulka s nabídkovou cenou  ANO NE 

 
Celková nabídková cena v Kč 
 

O/N PRIBOR + 0,01 % p. a. 
0,26 % p. a. 

3 080 522,41 Kč 
 

Komise konstatovala, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila Československá 

obchodní banka, a. s. Nové návrhy smluv budou posouzeny.    

 

V Přerově dne 03.05.2021 

 

Ing. Hana Mazochová v. r. 

JUDr. Vladimír Lichnovský v. r. 

Ing. Eva Řezáčová v. r. 

Dagmar Bercsényiová v. r.  


