
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč  

 

Zpracoval: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky   

odbor, oddělení: ekonomiky 

telefon: 48 524 3221 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Projednáno: v 12. radě města dne 16.6.2015 

ve finančním výboru dne 17.6.2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 
Smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou a.s., která je přílohou usnesení  
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a   u k l á d á 

 

Tiborovi Batthyánymu, primátorovi města, podepsat Smlouvu o revolvingovém úvěru s Ko-
merční bankou a.s., která je přílohou usnesení 

 

 

 

 

                                                               Termín: 30. 6. 2015 
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Důvodová zpráva 

 
Z důvodu konce platnosti stávajících kontokorentních úvěrů  bylo realizováno           
poptávkové řízení na  poskytovatele tohoto typu úvěru.  Kontokorentní úvěr slouží k 
vykrývání   výkyvů v cash flow v průběhu roku a je čerpán spíše výjimečně a na krátkou 
dobu. Z pětice oslovených bank, nabídku podaly dvě banky.  Jako celkově nejvýhodnější     
vychází nabídka Komerční  banky a.s. Nová   smlouva ve výši 50 mil. Kč má platnost na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Úroková sazba je 1M PRIBOR + 0,89% p.a.        
Poplatek za nečerpání 0,1% p.a. Nová sazba je výrazně nižší než u stávajících            
kontokorentních úvěrů. Úvěr bude  poskytnut bez   zajištění. 

 

Aktuálně má SML uzavřeny dvě smlouvy o kontokorentním úvěru. Smlouva s bankou Equa 
bank a.s. do výše limitu 30 mil. Kč, který je splatný 16 6. 2015 a smlouva s Českou           
spořitelnou a.s. do výše limitu 40 mil. Kč, který je splatný 31.7.2015. Obě tyto smlouvy by 
měly být nahrazeny nově navrhovaným kontokorentním úvěrem. 

 

Oslovené banky :  

 

 1) PPF banka a.s., Evropská 2690/17,  Praha 6,  

2) Komerční banka, a.s., 5. Května 1357/2, 461 77 Liberec,  

3) Československá obchodní banka, a. s., Mírové nám. 1, 400 40 Ústí nad Labem,  

4) Česká spořitelna, a.s.,  Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4,  

5)  Equa bank a.s. , Karolínská 661/4, Praha 8 

 

Ve lhůtě pro zpracování a podání nabídek zadavatel obdržel 2 nabídky (viz. tabulka níže).  
Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost, kde váha výše nabídkové ceny tvořila 
50%, další poplatky 20%  a poplatek za rezervaci zdrojů 30%. Dle propočtů (viz. tabulka  
níže) se tak na prvním místě umístila nabídka od Komerční banky a.s. (IČ: 45317054)  

 

 

 

 

Hodnocení kritérií dle zadávací dokumentace:

nabídka počet bodů nabídka počet bodů 

A výše marže (v %) - maximální garantovaná 0,80 50 0,89 44,9438

(váha 50%)

B fixní náklady a poplatky celkem (v Kč) 25 000,00 20 35 400,00 14,1243

(váha 20%) - v tom za vyhodnocení žádosti, zpracování smlouvy,.. 25 000,00 30 000,00

- v tom poplatky za vedení účtu - měs./3 roky 0,00 150,00/5 400,00 

C                 

(váha 30%)

závazková provize (v % z aktuálně nepoužité 

výše poskytovaného limitu)
0,35 8,5714 0,10 30

Celkové hodnocení (počet bodů) 78,5714 89,0681

ČSOB, a.s. Komerční banka, a.s.Kritérium dle 

zadávací 

dokumentac

e

Popis kritéria
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Základní parametry nabízeného financování od Komerční banky a.s. : 

 

Výše limitu úvěru: 50 000 000,- Kč 

 

Typ úvěru: kontokorentní úvěr 

 

Čerpání: běžně opakovaně do výše schváleného limitu  

Konečná splatnost: na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou ze strany banky a 
s dvoudenní výpovědní lhůtou ze strany SML 

 

Úroková sazba : pohyblivá (1M PRIBOR + 0,89% p.a.) 

 

Závazková provize 0,1 % p.a. 

 

Poplatek za zpracování: 30 000,-Kč 

 

Způsob zajištění: bez zajištění 

 

Komentář k základním podmínkám smlouvy: 

Výše úvěru: 50 mil. K č. Částka je dostačující pro krytí výkyvů v peněžních tocích,  se 
čerpání předpokládá jen velmi zřídka a zejména koncem roku. 

Úroková sazba (marže nad 1M Pribor)  =  0,89% p.a,, což je výrazně méně  než        
stávající sazba u Equa bank (4,7% p.a) i ČS (1,9% p.a.) 

Závazková provize (poplatek za nečerpání) : jelikož se předpokládá nižší čerpání než je 
uvedený limit a navíc pouze na krátkou dobu je tento parametr velmi důležitý, a proto také 
byl také jedním z hodnotících kritérií.  Výše závazkové provize ( 0,1% p.a) je na stejné 
úrovni jako stávající KTK u ČS a nižší než u Equa bank (0,3% p.a.), což znamená, že   
pokud úvěre nebudeme čerpat bude měst platit stejně jak v případě limitu od ČS. Pokud 
úvěr budeme čerpat  budou placené úroky cca poloviční oproti současnému čerpání u ČS.  

 

Čerpání  

Odkládací podmínky jsou standardní a neobsahují žádné ustanovení, které by nebylo     
typické pro tento typ úvěru.  

 

Další podrobnější informace o jsou obsaženy v přiložené Smlouvě 
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Smlouva o kontokorentním úvěru obsahuje standardní podmínky pro takový typ úvěru 
včetně nutnosti schválení bankou přijetí dalšího úvěru nebo poskytnutí ručení či převodu 
majetku nad rámec běžné činnosti. 

 

 KTK úvěr je nezbytný pro zabezpečení finanční stability SML v souvislosti s                       
neočekávanými výkyvy v peněžních tocích a to zejména v konci roku. Z toho důvodu OE 
doporučuje Smlouvu o kontokorentním úvěru s Komerční bankou uzavřít.  

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Smlouva o poskytnutí úvěru 

 

 














