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Název návrhu: 

Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení limitu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1) ruší své usnesení číslo 110/4/7/2019 ze dne 25.02.2019, 

 

2) schvaluje krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku) a následné prodeje produktů peněžního trhu do 

maximální výše 700 mil. Kč v závislosti na stavu dočasně volných finančních prostředků, 

 

3) pověřuje těmito nákupy odbor ekonomiky. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Radě města Přerova bude předloženo ke schválení na 79. schůzi dne 17.02.2022. 

 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky doporučuje schválit výše uvedené usnesení, a to s ohledem na možnost dosažení 

zvýšených příjmů z úroků v návaznosti na výši částky a růst ceny peněz na mezibankovním trhu 

depozit.  

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov disponuje v průběhu roku volnými finančními prostředky. Tyto jsou volné jen 

dočasně, neboť jsou zapojeny do rozpočtu města v příslušném roce. Protože nelze zcela přesně 

stanovit, ve kterém období roku budou použity, lze je ukládat pouze krátkodobě, aby byly v případě 

potřeby snadno dostupné. Z tohoto důvodu Městské zastupitelstvo v Přerově dne 16.09.1999 schválilo 



krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku) a následné prodeje produktů peněžního trhu do maximální výše 50 

mil. Kč v závislosti na stavu volných finančních prostředků a pověřilo těmito nákupy a prodeji odbor 

finanční. Dne 07.09.2000 na zasedání Městského zastupitelstva v Přerově byla částka zvýšena na 100 

mil. Kč, limit byl stanoven podle v té době aktuálních zůstatků finančních prostředků na účtech města. 

Další změna týkající se navýšení limitu, byla schválena dne 25.02.2019, kdy byla částka navýšena na 

300 mil. Kč. Důvodem byly stále se zvyšující zůstatky na běžných účtech, které přesahovaly 500 mil. 

Kč a zejména pak pozvolné navyšování úrokových sazeb Českou národní bankou, které se do té doby 

pohybovaly několik let na hranici historického minima a bylo tedy obtížné najít produkt, který by 

splňoval alespoň základní požadavky – minimální riziko, likviditu a úrokový výnos přesahující 

úročení běžných účtů města.  

  

S ohledem na aktuální situaci, kdy zůstatky na běžných účtech statutárního města Přerova, přesahují i 

1 mld. Kč a rozhodnutí bankovní rady České národní banky, která v průběhu posledních měsíců 

několikrát navýšila úrokové sazby, se jeví jako vhodná příležitost využít ve zvýšené míře produkty 

nabízené bankami (spořící účty, termínované vklady, vkladové účty) a dosáhnout tak podstatného 

zlepšení plnění úrokových příjmů. Již nyní odbor ekonomiky jednotlivé nabídky bank průběžně 

vyhodnocuje, v rámci limitu operativně přesouvá finanční prostředky a dál vyjednává s bankami o 

výhodnějších sazbách pro město. V současné době se produkty, prostřednictvím kterých jsou 

zhodnocovány dočasně volné finanční prostředky, pohybují v rozmezí od 2,70 % p. a. do 3,85 % p. a., 

a to v závislosti na délce vkladu a objemu finančních prostředků, zatímco běžné účty jsou úročeny v 

intervalu od 1 % p. a. do 3 % p. a.  

  

Mimo výše uvedený objem finančních prostředků Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. zasedání 

dne 06.09.2021 usnesením č. 2323/20/5/2021 schválilo krátkodobé nákupy a následné prodeje 

produktů peněžního trhu v max. celkové výši 100 mil. Kč vyčleněných v rozpočtu statutárního města 

Přerova na financování akce nad 500 tis. Kč "Přerov, nám TGM 16 – stavební úpravy", a to nejdéle do 

doby splatnosti výdajů spojených s realizací této akce.  

 

 


