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NÁZEV: 
 

Úvěr 2019 

 

ANOTACE: Vyhodnocení výběrového řízení na poskytovatele „Úvěru na předfinancování 
dotačních projektů ve výši 57 mil. Kč“ 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
RM po projednání doporučuje ZM přijetí úvěru ve výši 57 mil. Kč od Československé obchodní 
banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 s pohyblivou úrokovou sazbou 
1M Pribor + 0,02 % p. a.  

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: OF 
 

Předkládá: OF 
 

 



 

Název materiálu:  
 
Počet stran: 12 
 
Počet příloh: 4 
 
 
Popis 
Výběrové řízení na poskytovatele úvěru bylo vyhlášeno od 26. dubna 2019 do 24. května 2019 na 
základě usnesení ZM čj. 5/2019/OF/4 ze dne 25. dubna 2019. Při výběrovém řízení na přijetí úvěru 
není postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - § 29 písm. m) 
zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo zápůjčku.  
 
Poptáno bylo celkem 5 možných poskytovatelů úvěru – předložené nabídky viz příloha č. 1 

• Česká spořitelna a. s. – předložila nabídku 
• ČSOB, a. s. – předložila nabídku 
• Komerční banka, a. s. – předložila nabídku 
• Sberbank CZ, a. s.  – předložila nabídku 
• Oberbank AG, pob. ČR – nepředložila nabídku 
•  

 
Otevírání obálek a hodnocení nabídek – 24. května 2019 komisí ve složení: 

Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta 

Bc. Jitka Vácová – vedoucí OF 

Ing. Alena Turinská – zástupkyně vedoucí OF 

Komise navrhuje RM doporučit ZM ke schválení nabídku ČSOB, a. s. – úroková sazba na dobu 1M 

Pribor  + marže (přirážka) v pevné výši 0,02 % p. a.  

 

Pro přehled celkové úrokové sazby a výpočet celkových výdajů spojených s úvěrem byl použit 1M 

Pribor ze dne 1. 4. 2019 – 1,89 % p. a. (24. 5. 2019 1M Pribor činí 2,1 % p. a.) Způsob úročení dle 

zadávacích podmínek byl stanoven jako skutečný počet dní/360. Česká spořitelna a. s. však 

v rozporu se zadávacími podmínkami použila metodu úročení 360/360, tímto výpočtem pak 

dosáhla nižší celkové ceny při vyšším úroku.  

 

Vzhledem k tomu, že celkové výdaje jednotlivých nabídek  (viz ČS a. s. ) neodpovídaly výši 

úrokové sazby a při výpočtu byl použití jiný způsobu výpočtu celkových úroků, pro porovnání byl 

použit jednotný postup (příklad splácení 57 mil. Kč na 4 roky, s úrokovou sazbou 1,89 % p. a. a  

marži nabídnutou jednotlivými uchazeči). 

 

Návrh usnesení 
RM po projednání doporučuje ZM přijetí úvěru ve výši 57 mil. Kč od Československé obchodní 

banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 s pohyblivou úrokovou sazbou 1M 

Pribor + 0,02 % p. a.  



Příloha č. 1

                            Přehled nabídek "  Investiční úvěr ve výši 57 mil. Kč"

Sberbank a.s CSOB a. s. ČS a. s. KB a.s.
4 1 2 3

Období čerpání úvěru 1.7.2019-31.12.2020 1.7.2019-20.12.2020 1.7.2019-31.12.2020 1.7.2019-31.12.2020
Celková cena - nabídka 2 917 557,90 2 616 138,39 2591200,01* 2 698 210,77

Cena dle úrok sazby (4 roky) 2 614 212,99 2 341 036,35 2 353 437,70 2 415 466,99

Úr. sazba 1 M Pribor (1.4.2019) 1,89 1,89 1,89 1,89
marže % p. a. 0,24 0,02 0,03 0,08
celkem % p. a. 2,13 1,91 1,92 1,97

Zajištění úvěru
bez zajištění bez zajištění bez zajištění bez zajištění 

Splácení úroků
měsíčně měsíčně měsíčně měsíčně

Splácení úvěru nepravidelné na 
   40 mil. Kč základě žádosti do 20. 12. 2021 do 20. 12. 2021 31.12.2021
   17 mil. Kč. do 20. 12. 2024 do 20. 12. 2024 31.12.2024
Předčasné splacení
při pohyblivé sazbě na základě žádosti po dohodě před konečnou splat. zkracuje se doba 

oznámení 10 dnů splácení

Odklad splátky úvěru na základě žádosti dodatkem ke smlouvě neuveden dodatkem ke smlouvě

Poplatky celkem 0 0 0 0
zpracov. poplatek 0,- Kč 0 0 0 0
správa a vedení účtu 0 0 0 0
rezervace zdrojů 0 0 0 0
Změna pohybl. ÚS na fix  dodatek smlouvy  dodatek smlouvy  dodatek smlouvy  dodatek smlouvy
Poznámky způsob úročení * způsob úročení částka vyrovnání 

skut. počet dní/360 360/360 v rozporu při fixní sazbě
dle zadáv. podmínek se zadáv. podmínkami
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