
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Dodatek č. 1 ke Směnečnému programu poskytovanému Českou spořitelnou a.s.  

 

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 2. radě města dne 20.1.2015 

ve finančním výboru dne 14.1.2014 a dne 18.2.2015 

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     

 

přijetí nabídky České spořitelny a.s. na poskytnutí směnečného programu až do výše 1 670 
mil. Kč  
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  -   uzavření a plnění Dodatku č.1 ke Smlouvě o směnečném programu, jež je přílohou č.1    
tohoto usnesení 

  -  vystavení směnek do výše 1 670 mil Kč v rámci schváleného a podepsaného         
Dodatku č. 1 Smlouvy o směnečném programu a další Dokumentace programu (jak je tato 
definována ve Smlouvě o směnečném programu); 

-  uzavření a plnění Smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům, 
která má být uzavřena mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. za účelem 
zajištění pohledávek z Dokumentace programu, jež je přílohou č. 2 tohoto usnesení;  

- nákup Komunálního dluhopisu Statutárního města Liberec VAR/2025, ISIN 
CZ0001500102 v objemu 97 ks (počet kusů představovaných sběrným dluhopisem, podíl na 
sběrném dluhopisu 97/200), každý s nominální hodnotou 10 mil Kč od České spořitelny a.s. 
za cenu 970 mil Kč navýšenou o případný alikvótní úrok od data splatnosti posledního      
kuponu. 

a   u k l á d á 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města,  

- podepsat veškerou Dokumentaci programu, zejména: 

a) podepsat dodatek č.1 ke Smlouvě o směnečném programu, jež je přílohou č.1 tohoto  
            usnesení 

b) podepisovat příslušné směnky v rámci Smlouvy o směnečném programu; 

c) podepsat Smlouvu o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům, jež je  
            přílohou č.2 tohoto usnesení; 

- podepsat nákupní příkaz a případně další dokumenty k uskutečnění nákupu            
Komunálního dluhopisu Statutárního města Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102 v    
objemu 97 ks (počet kusů představovaných sběrným dluhopisem, podíl na sběrném dluhopisu 
167/200), každý s nominální hodnotou 10 mil Kč od České spořitelny a.s. za cenu 970 mil Kč 
navýšenou o případný alikvótní úrok od data splatnosti posledního kuponu. 

 

 

                                                               Termín: 6. 3. 2015 
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Důvodová zpráva 
Hlavní motivací předloženého návrhu na uzavření dodatku ke Směnečnému programu, který aktuálně 

poskytuje Česká spořitelna a.s., je další úspora úrokových nákladů spojených 
s dlouhodobým  financováním Statutárního města Liberec.   

Úrok placený z rozšířeného Směnečného programu je nižší než úrok placený z Komunálního   
dluhopisu a úrok se navíc snižuje i u stávajícího Směnečného programu. 

Navrhované rozšíření Směnečného programu tak přinese v dluhové službě každoroční úsporu 
úrokových nákladů ve výši více než 10 mil. Kč. 
 

 

Popis změny oproti materiálu projednanému v RM dne 20.1.2015 

 

Návrh na rozšíření směnečného programu RM projednala dne 20.1.2015.  

RM svým rozhodnutím vzala tuto variantu na vědomí a doporučila náměstkovi pro  
ekonomiku a strategický rozvoj dohodnout lepší podmínky. Tato podmínka se týká    
předčasného ukončení Směnečného programu a to v tom smyslu, že RM požaduje, aby      
případné ukončení směnečného programu a zbylého dluhopisu  nebylo pro SML celkově   
nákladnější po podpisu Dodatku č.1 než by tomu bylo před jeho podpisem.  

 

Výsledné dohodnuté řešení  

• ČS na základě žádosti SML upravila Dodatek č.1 ke směnečnému programu, kde 
v článku 6.4. původní smlovy, resp. v článku 2.7. Dodatku č.1 pod písmenem d) 
byl snížen poplatek – Náklad na přerušení z 1,2% na 1% p.a.  

Zhodnocení řešení s ohledem na požadavek RM 

• Navržené snížení poplatku – Náklad na přerušení splňuje plně požadavek RM , neboť 
Náklady na přerušení po podpisu Dodatku č.1 jsou vyčíslené celkově ve výši 177 
mil.  Kč, zatímco před podpisem dodatku by byly tyto náklady činily 179 mil. Kč. Vý-
počet obsahuje přiložená exelovská tabulka. (Příloha č.4) 
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� AKTUÁLNÍ STAV 

 

      SML dlouhodobě financováno následující formou : 

1. Komunální dluhopis   : objem (mimo dluhopisu vlastněných SML*)   : 1,3 mld Kč 

Splatnost 7/2025, sazba 6M PRIBOR + 3,3% p.a.,  

Dluhopis je neamortizovaný, tzn. nesplácený průběžně – umoří se na závěr amortizač-
ním  fondem.  

Zajištění :  Nemovitý majetek v hodnotě 1,2 mld. Kč 

* Aktuální výše dluhopisu je očištěna o dluhopis ve vlastnictví SML, kdy si město platí úrok 
samo sobě a tudíž je dopad do hospodaření města neutrální 

2. Směnečný program (SMP) :  objem 0,7 mld. Kč 

Splatnost 7/2025, sazba  6M PRIBOR + 2,5% p.a.,  

Směnky nejsou amortizovány a otáčejí po 6ti měsících až do konečné splatnosti -  
umoří se na závěr amortizačním fondem.   

Zajištění : 70 ks Dluhopisů v celkové nominální hodnotě 0,7 mld. K 

 

 

 

Porovnání aktuální stavu Směnečného programu s navrhovaným            
rozšířením 

Parametry SMP Stávající SMP Rozšířený SMP 

Částka 700 000 000,- Kč 1 670 000 000,- Kč 

Úroková sazby* 6M PRIBOR + 2,5% p.a. 6M PRIBOR + 2,5% p.a na část-
ku      1 000 000 000,- Kč 

6M PRIBOR + 2,0% p.a  na 
částku 670 000 000 ,-Kč 

Náklady na přeru-
šení 

2,0 % p.a 1,0% p.a. 

Poplatek za zvýšení 
objemu SMP 

5 mil. Kč 1,2 mil. Kč 

Zajištění  70 ks Komunálního dluhopisu 
v nominální hodnotě 10 mil. Kč/ks 

167 ks Komunálního dluhopisu v 
nominální hodnotě 10 mil. Kč/ks 

*Konkrétní propočty placených úroků v jednotlivých letech obsahuje Příloha č.4. 

Závazná nabídka ČS na rozšíření směnečný program s cílem další úspory úrokových 
nákladů  je součástí dohod, které byly   uzavřeny s ČS v průběhu minulého roku.  
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ZM schválilo svým usnesením č. 244/2014 ze dne 25.9.2014 využít nabídku ČS na       
rozšíření Směnečného programu tak jak je popsáno v tomto materiálu 

 

 

� STAV PO ROZŠÍŘENÍ SMĚNEČNÉHO PROGRAMU 

Po podpisu Dodatku č.1 ke směnečnému programu, který je v příloze materiálu  bude mít        
dlouhodobé financování SML následující podobu : 

 

1. Komunální dluhopis : objem  (mimo dluhopisu vlastněných SML)   : 0,32 mld Kč,  

Splatnost 7/2025, sazba 6M PRIBOR + 3,3% p.a., 

 

2. Směnečný program :  celkový objem 1,67 mld. Kč 

Splatnost 7/2025,  

sazba  6M PRIBOR + 2,5% p.a. na objem 1 mld. Kč 

            6M PRIBOR + 2,0% p.a. na objem 0,67 mld. Kč 

Směnky nejsou amortizovány a otáčejí po 6ti měsících až do konečné splatnosti -  umoří se na 
závěr amortizačním fondem.  Žádná změna oproti stávajícímu stavu. 

Zajištění : 167  ks Dluhopisů v celkové nominální hodnotě 1,67 mld. Kč. Dluhopisy          
zůstávají zajištěny nemovitým majetkem v objemu 1,2 mld.Kč. SML ovšem v jednáních s ČS 
podmínilo tuto variantu výmazem zástav na vybraných nemovitostech, s kterými SML potře-
buje nakládat. ČS předběžně přislíbila provést výmaz na nemovitostech v hodnotě cca 100 
mil. Kč. 

Amortizační fond : fond je nadále tvořen ve stejné výši, tj. každoročně je naplňován částkou 
70 mil. Kč, tak aby ke dni splatnosti(2025) byla nesplacená částka 1 mld. Kč.   

Uzavřené úrokové zajištění (SWAP) zůstává v platnosti, neboť zajišťuje financování, které 
je původně na pohyblivé sazbě a tedy existuje podkladové aktivum pro takové  zajištění.       
Aktuální náklad na jeho zrušení by byl více než 500 mil. Kč, a proto je jeho zrušení za       
stávajících tržních podmínek prakticky nemyslitelné. 

SML do roku 2025 zaplatí na úrocích, včetně úrokového swapu, cca 1,17 mld. Kč a do   
amortizačního fondu  naspoří celkem 1,00 mld. Kč. Nadále bude zastavena velká část nemo-
vitého majetku, se kterým SML v nejbližší době nehodlá nakládat.  

SML vlastní majoritní podíl dluhopisů a jakožto majoritní vlastník může lépe ovlivňovat 
emisní podmínky dluhopisů. 
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� Plánovaný stav do konce roku 2015 

 
Komplexní přefinancováni dlouhodobé zadluženosti.   

Aktuálně je s ČS  dohadována struktura dlouhodobého financování, při níž by SML ušetřilo 
na dluhové službě minimálně dalších cca 12-13 mil. Kč ročně.   Zároveň není vyloučeno, že 
dalšími jednáními bude dosažena úspora ještě vyšší. 

Kalkulace je obsažena v Příloze č.4. 

 

Doporučení odboru 

OE  na základě celkového posouzení považuje přiloženou nabídku ČS ve formě Dodatku č. 1 
ke smlouvě o směnečném programu za výhodnou pro SML  a doporučuje s ČS  uzavřít 
smluvně a dále pokračovat v jednáních s ČS i jinými potencionálními finančními institucemi 
o dalším zlevnění dlouhodobého financování SML. 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č.1 Dodatek č.1 ke smlouvě o směnečném programu 

Příloha č.2 Smlova o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům 

Příloha č.3 Smlouva o směnečném programu 

Příloha č.4 Porovnání variant zadluženosti   

Příloha č.5 Dlouhodobé financování SML-presentace 

Příloha č.6 Tabulka porovnání variant, jež byla podkladem pro rozhodnutí ZM z 25.9.2014  

 

 

 

 














































































































































































