
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného 

programu dle nabídky ČS a.s. a KB a.s. v celkové výši 2 000 000 000,- Kč   

 

Stručný obsah: Nově navrhované financování zajistí možnost refinancováním stávající-

ho dlouhodobého   dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu do výše 

 2 000 000 000,-- Kč. V rámci celé transakce dojde k předčasnému splacení a ukončení  

komunálního  dluhopisu a stávajícího směnečného programu. Toto refinancování je 

dalším krokem v procesu postupného zlevňování   dlouhodobého dluhu města.  SML 

ušetří oproti  současnému stavu cca 10 mil. Kč ročně a oproti stavu v roce 2013 cca 27 

mil. Kč ročně. Důležitou součástí celého záměru je i efektivnější zhodnocení prostředků 

města uložených v tzv. amortizačním fondu, které budou využity na kofinancování pro-

jektů v rámci dotací EU v objemu cca 1 miliardy Kč. Termín splacení první poloviny 

dluhu zůstává beze změny. 

 

 

Zpracoval:  Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

odbor, oddělení: ekonomiky 

telefon: 48 524 3221 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban 

Projednáno: v 20. RM dne  18. 11. 2015                                                                                                              

ve finančním výboru dne 18. 11. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

záměr refinancování dlouhodobého dluhu statutárního města Liberec prostřednictvím nového 

směnečného programu, dle nabídky České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. v příloze č. 

1 a č. 2, v celkové výši 2 000 000 000,- Kč   

 

a   u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit ke schválení finální podobu nového 

financování v radě města a zastupitelstvu města a to včetně kompletní smluvní dokumentace 

 

 

                                                                                                                   Termín: 31. 1. 2016 
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D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A 

 

Stručný obsah: Nově navrhované financování zajistí možnost refinancováním stávající-

ho dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu do výše  

2 000 000 000,-- Kč. V rámci celé transakce dojde k předčasnému splacení a ukončení 

komunálního dluhopisu a stávajícího směnečného programu. Toto refinancování je dal-

ším krokem v procesu postupného zlevňování dlouhodobého dluhu města.  SML ušetří 

oproti současnému stavu cca 10 mil. Kč ročně a oproti stavu v roce 2013 cca 27 mil. Kč 

ročně. Důležitou součástí celého záměru je i efektivnější zhodnocení prostředků města 

uložených v tzv. amortizačním fondu, které budou využity na kofinancování projektů 

v rámci dotací EU v objemu cca 1 miliardy Kč. Termín splacení první poloviny dluhu 

zůstává beze změny.  

 

SML vede již od roku 2013 jednání s finančními institucemi o možnosti emise nového cenné-

ho papíru, který by primárně sloužil k získání finančních prostředků na odkup a ukončení stá-

vajícího  Komunálního dluhopisu, jež byl emitován v červenci 2010. Radě města a zastupitel-

stvu je předložen návrh na další zlepšení podmínek pro město Liberec. 

 Porovnání nově nabízeného financování se stávajícím stavem 

 Nově navrhovaný směnečný pro-

gram 

Stávající směnečný program 

+ Komunální dluhopis 

Částka 2 000 000 000,-- Kč 2 0000 000 000,--Kč 

Zůstatek ke splacení 

v roce 2025 

1 000 000 000,--Kč 1 000 000 000,--Kč 

Úroková sazba FIX FIX 3,87% p. a.  FIX 3,5% – 5,85% p. a.  

Úroková sazba marže 1,067% p. a. 2,47 % p. a. 

Úroková sazba celková 4,93% p. a. 5,97 – 8,32% p. a. 

Úrokové náklady cel-

kem do doby splatnosti 

756 mil. Kč + 100 mil. Kč (restruktu-

ralizace SWAPu) + 153 mil. Kč 

(ukončení SMPO) - 30 mil. Kč 

(sponzoring ČS)  = 979 mil. Kč 

1 080 mil. Kč 

Průměrná roční splátka 176 mil. Kč 173 mil. Kč 

Zajištění Vybrané nemovitosti v tržní ceně cca 

1 000 000 00,--. Kč 

Vybrané nemovitosti v tržní 

ceně cca 1 200 000 000,-- Kč 

Další Zajištění kofinancování dotací EU 

v objemu cca 1 mld. Kč 
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Z porovnání nově navrhovaného a stávajícího financování zejména vyplývá : 

1. Roční dluhová služba je cca na stejné úrovni, díky navrhovanému progresivnímu 

splácení je ale lépe rozložena do dalších let 

2. Celková nová úspora úrokových nákladů do doby splatnosti je cca 100 mil. Kč 

3. Částka zbývající ke splacení v roce 2025 zůstává nezměněná ve výši 1 mld. Kč 

4. Zajištění se snižuje o majetek v hodnotě cca 200 mil. Kč, na který bude možné 

získávat dotace, dosud bylo blokováno. 

5. Je připraveno 200 mil. Kč ke kofinancování projektů z dotací EU v objemu cca 1 

miliardy Kč, na jejichž větší část by bez této operace město nedosáhlo. 

 

I. Informativní přehled stavu dlouhodobého financování v letech 2010-2015 

ČERVENEC 2010 – emitován komunální dluhopis ve výši 2 000 000 000,- Kč s úrokovou    

sazbou 6MPRIBOR + 3,3% p.a.  Splatnost 7/2015. Dluhopis je neamortizovaný, tzn.     

nesplácený průběžně. Umoří se na závěr z 50% amortizačním fondem*. Pohyblivá úroková 

sazba byla zajištěna úrokovým zajištěním (SWAP)**  Zajištění :  Nemovitý majetek v 

hodnotě 1 200 000 000,-- Kč 

 

*Amortizační fond (AMFO) : fond je tvořen za účelem částečného splacení Dluhopisu, resp. Směneč-

ného programu. Každoročně je naplňován částkou 70 mil. Kč, tak aby v roce  splatnosti (2025) byla 

naspořena částka 1 mld. Kč.  Aktuální zůstatek v amortizačním fondu je 350 mil. Kč. 

 

**Úrokové  zajištění :  bylo uzavřeno současně s emisí dluhopisu  s ČS s cílem zajistit pro SML,    

stabilní výši úrokové sazby bez ohledu na vývoj tržních sazeb. Bez tohoto zajištění by dluhopis na 15 

let s pohyblivou úrokovou sazbou nebyl realizovatelný. Z důvodu aby město docílilo v krátkodobém 

horizontu co nejnižších úrokových nákladů, dluhopis byl vydán s pohyblivým  kuponem (sazbou). Zá-

roveň ale byl uzavřen úrokový SWAP, který, po jeho restruktualizaci v roce 2013, prakticky znamená, 

že od roku 2014 je referenční úroková sazba na místo 6MPRIBORU zafixována a to následujícím způ-

sobem :  

Od 16/1/2014 do 16/1/2016              2,00% 

Od 16/1/2016 do 16/1/2018              3,50%   

Od 16/1/2018 do 16/1/2021              5,00% 

Od 16/1/2021 do 16/1/2025              5,85% 
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KVĚTEN 2014 -    poskytnutí směnečné programu (SMPO)*** ve výši 700 000 000,-- Kč 

s úrokovou sazbou 6MPRIBOR + 2,3% p.a. Splatnost 7/2025 

ÚNOR 2015 -      rozšíření směnečného programu do výše 1 670 000 000,-- Kč s úrokovou 

sazbou 6MPRIBOR + 2,5% p.a. do výše 1 000 000 000,- Kč a 6MPRIBOR + 2,0% p.a. do 

výše 670 000 000,- Kč. Splatnost 7/2025. 

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

závěr z 50% amortizačním fondem, který je pravidelně ročně naplňován částkou 70 mil. Kč.        

Zajištění : 167 ks Dluhopisů v celkové nominální hodnotě 1,67 mld. Kč 

***Směnečný program je typ financování, který v případě SML slouží výhradně  k odkoupení části 

Komunálního dluhopisu z prostředků získaných z vystavených směnek. Realizace směnečného progra-

mu přineslo SML úsporu úrokových nákladů ve výši 7 mil. Kč/rok ,resp. 17 mil.Kč/rok po jeho rozšíře-

ní. Z hlediska bilance transakce znamená, že SML z titulu Dluhopisu dluží prakticky pouze 330 000 

000 Kč. Zbylá část Dluhopisu nebyla zrušena, ale SML ji odkoupilo od ČS z výnosu směnečného pro-

gramu. Tedy SML dluží částku 1 670 000 000 samo sobě a úrokový dopad z této části dluhopisu je do 

hospodaření SML   neutrální. 

 

II. Průběh optimalizace dlouhodobého financování od 2/2015 k dnešku :  

Březen 2015 – RM odsouhlasila vypsání výběrového řízení oslovením vybraných bank 

Duben 2015 – oslovení 12ti  bank s poptávkou po financování a dalších bankovních službách 

Květen 2015 – pozitivní nebo částečně pozitivní reakce od 6ti bank – tyto banky  byly znovu   

osloveny s již konkrétní poptávkou, termín pro předložení indikativní nabídky byl 11.6.2015  

Červen 2015 – obdržení 4 nabídek (ČS, ČSOB, KB, HSBC) na formu dlouhodobého         

financování (dvě banky nakonec konkrétní nabídku nepodaly)  

Červenec 2015 – osobní jednání s ČS (8.7.), ČSOB (9.7.), KB (14.7.) a HSBC (13.7.) z jed-

nání    vyplynulo, že poptávaný model financování jsou ochotny poskytnou banky takto : ČS       

(samostatně) , ČSOB a KB (ve spolupráci s další bankou) 

Září 2015  – osobní jednání s KB a ČSOB, kde obě banky potvrdily zájem na participaci ve 

směnečném programu v ČS odsouhlasené výši 500 mil. Kč. Zároveň byly banky vyzvány k 

předložení indikativní nabídky. Dne 24.9. obě banky zaslaly indikativní nabídky, které v   

základních parametrech odpovídaly předchozím dohodám. 

Říjen 2015  – zaslání výzvy k podání závazné nabídky na banky, které mají zájem              

požadované financování poskytnout (ČS, ČSOB, KB)  

Listopad /2015 – banky ČS a KB předložily závaznou nabídku na poskytnutí nového        

směnečného programu (viz. Příloha č.1 a 2) 
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     III. Popis základních parametrů nově nabízeného směnečného programu 

1) ČÁSTKA   

- celková suma nového financování je  2 mld. Kč. Částka pokryje   kompletní   refinancování 

stávajícího dluhu z titulu vydaného Komunálního dluhopisu, resp. směnečného programu.  

Náklady na restrukturalizaci úrokového zajištění (které bude nutno přizpůsobit novému smě-

nečnému programu) a  náklady za předčasné ukončení stávajícího financování budou hrazeny 

z prostředků AMFO. Výrazně nižší úroková sazba umožní, že zbývající část našetřených pro-

středků v amortizačním fondu bude moci být použít na kofinancování   nebo předfinancování  

plánovaných investic z dotací.  

2) ÚČEL  

– refinancování vlastních dluhopisů části emise v držení investorů různých od emitenta 

(SML) ve výši 0,33 mld. Kč a refinancování směnečného emisního programu ve výši 1,67 

mld. Kč. Poskytovatel financování zároveň netrvá na tom, aby SML snížilo své zadlužení o 

částku naspořenou v amortizačním fondu, tj. prostředky z amortizačního fondu nemusejí být 

vynaloženy na účel, ke kterým byly ve fondu spořeny tj. splátka dluhu.  

3) ÚROKOVÁ SAZBA 

 - nabízená průměrná marže 1,067% p.a. je výrazně nižší než stávající     financování . Výše 

marže je na takové úrovni, že SML získá výhodnější cenové podmínky i za předpokládaného 

zaplacení veškerých nákladů za předčasné splacení dluhopisu a směnečného programu. 

4) SMLUVNÍ POPLATEK za předčasné splacení  : 166 mil. Kč** 

**poplatek bude splácen postupně v horizontu minimálně 4 let a jeho částka bude s velkou 

pravděpodobností nižší než smluvní. V jednání je další snížení o cca 13 mil. Kč. 

5) PŘEDBĚŽNÝ ZÁVAZEK ČS  

Česká spořitelna je připravena realizovat  sponzoring v celkové částce 30 mil. Kč během ná-

sledujících 10-ti let.  

6) CELKOVÁ ZADLUŽENOST  

- rozvahová zadluženost zůstává na částce 2 mld. Kč. Reálné zadlužení (včetně podrozvahy) 

se zvedne o částku 250 mil. Kč, která nebude z amortizačního fondu použita ke snížení    

zadluženosti, ale jako  náklady za předčasné splacení a podíl města na chystaných investič-

ních akcích. Naopak částka 100 mil. Kč z amortizačního fondu použitá na restrukturalizaci 

úrokového zajištění reálné zadlužení sníží neboť se tak sníží podrozvahová zadluženost vy-

plývající z aktuální negativní hodnoty úrokového zajištění, které je více než 500 mil. Kč 

7) DLUHOVÁ SLUŽBA  

-  (roční splátka úroků a jistiny), dluhová služba v případě nabízeného splácení na deset let je 

díky nižší marži a restrukturalizaci úrokového zajištění srovnatelná se stávajícím stavem. 
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(rychlejší amortizace jistiny je kompenzována nižšími úrokovými náklady). Nesplacený   

zůstatek je tak v roce 2025 stejný jako v  současném stavu, tj.   1 mld. Kč.  

8) ÚROKOVÉ RIZIKO  

- sazba je na pohyblivé bázi od referenční sazby 6MPRIBOR, celková sazba bude nadále   

zajištěna úrokovým zajištěním od ČS (SWAP, tj SML platí na místo 6M Priboru smluvenou 

fixní sazbu). Stávající zajištění bude však  restrukturalizováno, tak aby byla zajištěna celá 

částka 2 mld. Kč. Aktuálně je totiž zajištěna pouze částka 1,65 mld. Kč. Doplněk do 2,0 mld. 

Kč je zajištěn přirozeně prostřednictvím amortizačního fondu. Nové zajištění tak pokrývá 

úrokové riziko z vyšší částky. Pokud by SML zvažovalo nezajišťovat celou část, ale tak jako 

aktuálně (1,65 mld. Kč), což teoreticky možné je, znamenalo by to další úsporu ve výši cca 30 

mil. Kč*.  Restrukturalizace tak jak je navržena přinese jednorázový náklad ve výši cca 100 

mil. Kč. Tato částka by ovšem stejně    musela být po dobu platnosti SWAPu vynaložena, 

takže se nejedná o navýšení výdaje, ale jenom přesun jeho části (100 mil. Kč) z postupného 

na jednorázové placení. Díky tomu je průměrná smluvní fixní sazba (SWAP) 3,87% p.a. Tato   

restrukturalizace SWAPu  je   nedílnou součástí nabízeného refinancování.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* řešení nezajistit celou částku, tj. stávající SWAP nenavyšovat na zajišťovanou částku ve 

výši 2 mld. K a jenom restrukturalizovat stávající swap na částku 1,65 mld. Kč by          

znamenalo, že SML bude mít část dlouhodobé angažovanosti (350 mil. Kč, tj cca 18%)   

nezajištěnu proti nárůstu referenční úrokové sazby. SML by tak mělo tuto část financování 

(350 mil. Kč) na pohyblivé sazbě (aktuálně 6M PRIBOR 0,36 + marže 1,067 = 1,43% p.a.)  

Pozitiva toho řešení jsou tyto : Jednorázovou úspora nákladů ve výši cca 30 mil. Kč.   Roční 

úspora dalších cca 12 mil. Kč, při porovnání nabízeného swapu a aktuální sazbě na       

pohyblivé bázi. Úrokové sazby jsou nízko a je reálný předpoklad, že nízko ještě nějakou  

dobu zůstanou /dle prognózy ERSTE bank referenční sazby nevzrostou do roku 2018 přes 

2% a do roku 2025 nepřesáhnou 3%!!!/  Za těchto podmínek by  tak  tato úspora kolem 10 

mil. Kč ročně mohla být realizována ještě v horizontu 2-3 let, možná i déle, a nižší úspora 

dokonce po celou dobu splatnosti.     Dalším argumentem pro toto řešení se fakt, že amorti-

zační fond, jako přirozené zajištění, nebude utracen jednorázově, ale v horizontu , jak bu-

dou potřeba prostředky na kofinancování, tj. v průběhu 4-5 let a tento zůstatek 

v amortizačním fondu tak snižuje nezajištěnou část a s tím spojená rizika. Negativem tohoto 

řešení je možnost zvýšených budoucích úrokových nákladů v případě, že referenční sazba 

bude vyšší než swap, tj. vyšší než 3,87% p.a.  To negativum by se projevilo zejména při velmi 

rychlém nebo skokovém zvýšení referenčních sazeb. Prognózy takové nejsou, ale stát se to 

může.  

Subjekt typu SML by měl být v případě finančních transakcí velmi konzervativní, a proto i 

celkové navrhované řešení s tímto částečným nezajištěním nepočítá. Nicméně za aktuálních 

podmínek měla být tato možnost minimálně diskutována v intencích argumentů uvedených 

v tomto odstavci.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9) AMORTIZAČNÍ FOND 

- může být zrušen, neboť zaniká Dluhopis, ke kterému bylo jeho   tvoření smluvně vázáno. 

Část amortizačního fondu bude využita ke zmíněné restrukturalizaci SWAPu a zaplacení  

poplatku za předčasné splacení a část může být použita k naplnění fondu určeného na      

předfinancování a kofinancování dotačních akcí. Druhou možností by bylo   použít tuto 

část amortizačního fondu na snížení zadluženosti. Z hlediska zadluženosti města by bylo 

lepší použít amortizační fond na splátku dluhu, z hlediska investičního rozvoje města je lepší 

použit 15% prostředků z amortizačního fondu k získání dotací ve výši 85%. Takto ušetřené 

prostředky z rozpočtu města mohou být využity k dlouhodobě potřebným investicím či   

opravám, kde dotaci získat nelze.  

10) ZAJIŠTĚNÍ 

 - vybraným nemovitým majetkem v hodnotě 1 000 000 000,-- Kč. Zástav bude tak o 

200 000 000,-- nižší než byl zajištěn Komunální dluhopis. V případě potřeby budou           

nemovitosti moci být v budoucnu adekvátně nahrazeny 

        Porovnání nově nabízeného financování se stávajícím stavem 

 Nově navrhovaný směnečný pro-

gram 

Stávající směnečný program 

+ Komunální dluhopis 

Částka 2 000 000 000,-- Kč 2 0000 000 000,--Kč 

Zůstatek ke splacení 

v roce 2025 

1 000 000 000,--Kč 1 000 000 000,--Kč 

Úroková sazba FIX FIX 3,87% p. a.  FIX 3,5% – 5,85% p. a.  

Úroková sazba marže 1,067% p. a. 2,47 % p. a. 

Úroková sazba celková 4,93% p. a. 5,97 – 8,32% p. a. 

Úrokové náklady cel-

kem do doby splatnosti 

756 mil. Kč + 100 mil. Kč (restruktu-

ralizace SWAPu) + 153 mil. Kč 

(ukončení SMPO) - 30 mil. Kč 

(sponzoring ČS)  = 979 mil. Kč 

1 080 mil. Kč 

Průměrná roční splátka 176 mil. Kč 173 mil. Kč 

Zajištění Vybrané nemovitosti v tržní ceně cca 

1 000 000 00,--. Kč 

Vybrané nemovitosti v tržní 

ceně cca 1 200 000 000,-- Kč 

Další Zajištění kofinancování dotací EU 

v objemu cca 1 mld. Kč 

 

Více informací ke srovnání obsahuje Příloha č.3 
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Zhodnocení vybraných smluvních podmínek z uzavírané smluvní dokumentace bude součástí 

finálního schválení v orgánech města.  

 

 

     V. Další navrhované potřebné procesní kroky k dokončení transakce 

 

leden 2016 – schválení finální podoby nového financování v RM, ZM a to včetně   kompletní 

smluvní dokumentace (vzhledem k budoucí potencionální participaci dvou bank bude       

příprava smluvní dokumentace externí právní kanceláří, včetně od připomínkování ze strany 

SML trvat  nejméně 1 měsíc) 

 

únor 2016 –  podpis smluvní dokumentace a následné zveřejnění záměru předčasného      

splacení Komunálního dluhopisu.  

 

březen 2016 – 45-60 dní po zveřejnění se může uskutečnit schůze držitelů dluhopisů, která        

rozhodne o jejich předčasném splacení   

 

duben 2016 -  poskytnutí první směnky z nového směnečného programu, která bude určena 

k splacení Komunálního dluhopisu a stávajícího směnečného programu, restrukturalizace 

úrokového zajištění, vyplacení nákladů na předčasné splacení dluhopisů s SMPO 

  

 

Závěr : 

Odbor ekonomiky na základě celkového posouzení nabízeného řešení doporučuje akcep-

tovat předložené nabídky na refinancování s možností participace a pokračovat procesu 

zlepšování úvěrového zatížení města,  který přinese úsporu ve výdajích města a to do 

doby splatnosti o dalších cca 100 mil. Kč + ostatní přínosy.  

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním 

v radě města. 

 

 

 

Příloha č.1  - Nabídka České spořitelny, a.s. 

Příloha č.2  - Nabídka Komerční banky, a.s. 

Příloha č.3 - Porovnání nabídek s aktuálním stavem  



















Příloha č. 3

Úvěr (Směnečný program): 2 000 000 000,00 Kč
Splatnost: 10 let 10 let

Splátka jistiny: 50 mil. Kč 70 mil. Kč do AMFO
Sazba: Anuita (bez flooru) +  marže 1,067 % p.a.    FIX     + marže 3,3%(dluhopis)/+marže 2,5%, resp.2,0% p.a.(SMPO)
Financování 2 000 000 000,00
Nově nabízené financování Stávající stav financování:

k 31. 12. roku: celkem dluh Anuita marže 1,067%* splátka jistiny roční finanční výdaje celkem dluh FIX (stávající) marže marže z AMFO
čistá marže

(stávající)

platby do AMFO

(stávající)

roční finanční

výdaje (stávající)
2016 1 900 000 000,00 50 479 974,79 21 422 988,89 100 000 000,00 171 902 963,68 2 000 000 000 57 137 500 49 290 000 -4 200 000 45 090 000 70 000 000 172 227 500
2017 1 800 000 000,00 52 399 873,97 20 281 891,67 100 000 000,00 172 681 765,64 2 000 000 000 54 687 500 49 290 000 -4 900 000 44 390 000 70 000 000 169 077 500
2018 1 700 000 000,00 54 319 773,13 19 200 072,22 100 000 000,00 173 519 845,35 2 000 000 000 74 625 000 49 290 000 -5 600 000 43 690 000 70 000 000 188 315 000
2019 1 600 000 000,00 56 239 672,31 18 118 252,78 100 000 000,00 174 357 925,09 2 000 000 000 71 125 000 49 290 000 -6 300 000 42 990 000 70 000 000 184 115 000
2020 1 500 000 000,00 58 159 571,47 17 083 855,56 100 000 000,00 175 243 427,03 2 000 000 000 67 625 000 49 290 000 -7 000 000 42 290 000 70 000 000 179 915 000
2021 1 400 000 000,00 60 079 470,65 15 954 613,89 100 000 000,00 176 034 084,54 2 000 000 000 75 026 250 49 290 000 -7 700 000 41 590 000 70 000 000 186 616 250
2022 1 300 000 000,00 61 999 369,81 14 872 794,44 100 000 000,00 176 872 164,25 2 000 000 000 70 931 250 49 290 000 -8 400 000 40 890 000 70 000 000 181 821 250
2023 1 200 000 000,00 63 919 268,99 13 790 975,00 100 000 000,00 177 710 243,99 2 000 000 000 66 836 250 49 290 000 -9 100 000 40 190 000 70 000 000 177 026 250
2024 1 100 000 000,00 65 839 168,15 12 744 722,22 100 000 000,00 178 583 890,37 2 000 000 000 62 741 250 49 290 000 -9 800 000 39 490 000 70 000 000 172 231 250
2025 1 000 000 000,00 67 759 067,33 11 627 336,11 100 000 000,00 179 386 403,44 2 000 000 000 59 670 000 49 290 000 -10 500 000 38 790 000 20 000 000 118 460 000

celkem 591 195 210,60 165 097 502,78 1 000 000 000,00 1 756 292 713,38 660 405 000 492 900 000 -73 500 000 419 400 000 650 000 000 1 729 805 000

k 31.12.2015 v AMFO : 350 mil. Kč/průměrné úročení od 2010-2025, které snižuje placené úroky a tím i celkový roční výdaj

hrubá úspora úrokových nákladů do splatnosti -323 512 286,62

-100 512 286,62

čistá úspora úrokových nákladů, po odečtení nákladů na 

snížení swapu (100 mil. Kč) předčasné splacení SMPO (153 mil. 

Kč) a se započtením sponzoringu od CS (30 mil.Kc)

2 000 000 000,00 Kč

756 292 713,38 1 079 805 000,00
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