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Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku  

Projednáno: v 17. radě města konané dne 16.10.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

 
výsledek výběrového řízení na poskytnutí investičního revolvingového úvěru za účelem před-
financování akcí dotovaných ze zdrojů EU: 

Equa bank a.s., IČ: 471 16 102, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 

 



 2

    
   
  s c h v a l u j e   
 
uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru úvěru reg.č. 077/2012 
 
  s o u h l a s í   
 
se zřízením zástavního práva k nemovitostem : parcelní čísla a objekty na parcelách č. 
311/6,311/7,311/8,311/9,311/13,311/30,311/31,311/32,311/33,311/34,311/36,311/40,311/41,
311/43, 315/1,1120/11,310/1 vše na LV    č. 1278, k. ú. Horní Růžodol, obec Liberec ve 
vlastnictví obchodní společnosti města SAL s.r.o. a to za podmínky, že  zřízení zástavního 
práva bude  odsouhlaseno Ministerstvem financí.   
 
s textem Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg. č. 077/2012.1, které banka 
v rámci nabídky předložila 
 
a   u k l á d á 
 

1) Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu 
 
zajistit předložení Radě města ve funkci valné hromady obchodní společnosti SAL, s.r.o. ke 
schválení zřízení zástavního práva k nemovitostem: parcelní čísla a objekty na parcelách č. 
311/6,311/7,311/8,311/9,311/13,311/30,311/31,311/32,311/33,311/34,311/36,311/40,311/41,
311/43, 315/1,1120/11,310/1 vše na LV    č. 1278, k. ú. Horní Růžodol, obec Liberec ve 
vlastnictví obchodní společnosti města SAL s.r.o. a  Smlouvu o zřízení zástavního práva k 
nemovitostem reg.č.077/2012.1 
 
                                                                                                       Termín: 31. 12. 2012  
 

 

2) Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu, učinit  
právní kroky nutné k uzavření příslušných smluvních dokumentů 

  
                                                                                                       Termín: 31. 12. 2012  
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Důvodová zpráva 
 

Usnesením rady města č. 711/2012 ze dne 18. 9. 2012 bylo schváleno vypsání VZ na „Po-
skytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze 
zdrojů EU“ a to v rámci jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 4, písm. b), 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Jedná o zvláštní druh zadávacího řízení a lze jej použít pouze v ojedinělých případech, tedy i 
v tomto případě, kdy v měsíci únoru letošního roku bylo vypsáno otevřené zadávací řízení na 
veřejnou zakázku na „ Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinanco-
vání akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie“, v němž zadavatel neobdržel žádnou nabídku. 
Následně bylo v měsíci květnu téhož roku vypsáno jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 
odst. 1 písm. a) ZVZ, kdy bylo osloveno devět finančních institucí, ale opět nebyla předložena 
žádná závazná nabídka. Následně Statutární město Liberec vedlo jednání o zajištění financo-
vání prostřednictvím směnečného programu, ale ani touto formou se nepodařilo získat Statu-
tárnímu městu Liberec potřebné finanční prostředky. Pro některé z desítek oslovených finanč-
ních institucí byla forma směnečného programu technicky neproveditelná, ale byly ochotny 
dále jednat o poskytnutí klasického revolvingového úvěru. Tyto instituce byly mj. osloveny 
v rámci již druhého vyhlášeného jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 1 písm. a) 
ZVZ. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel k této veřejné zakázce obdržel jen jednu nabíd-
ku, na jejíž obálce byl jako uchazeč uveden „Equa bank a.s., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 
8“. Vzhledem k tomu, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel pouze jednu nabídku, 
obálka se v souladu s § 71 odst. 7 zákona neotevřela a zadávací řízení muselo být dle § 84 
odst. 1 písm. e) ZVZ zrušeno.  
 
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že zadavatel se vzniklou situací, kterou nezpůsobil ani 
nemohl předvídat, dostal do krajně naléhavé situace, která je řešitelná již jediným možným 
zákonným způsobem, a to jednáním s uchazečem, který jako jediný podal nabídku v pořadí 
třetím řádném zadávacím řízení, které však muselo být z důvodu podání jedné nabídky zruše-
no. Nezajištění financování akcí v co nejkratším možném termínu by způsobilo zadavateli 
škody značného rozsahu, a to jak v podobě sankcí za nedodržení splatnosti faktur ze strany 
dodavatelů, kteří dané projekty již realizují, tak v podobě sankcí ze strany poskytovatele dota-
ce za nedodržení podmínek pro její čerpání.  

Neprodleně po zrušeném jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 1, písm. a) vyhlásil 
zadavatel v pořadí již čtvrté zadávací řízení, kdy využil právě ustanovení § 23 odst. 4, písm. 
b) ZVZ a v souladu s ustanovením § 34 ZVZ dne 20.09.2012 zaslal společnosti Equa bank 
a.s., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 ,,Výzvu k účasti a k podání nabídky v jednacím řízení 
bez uveřejnění“,  
 
Přestože se jednalo o jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4, písm. b) ZVZ, kdy veřej-
nou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním 
nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou za-
kázku v jiném druhu zadávacího řízení a byl osloven pouze jeden známý uchazeč o tuto ve-
řejnou zakázku, a to společnost Equa bank a.s., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, přišla ve 
lhůtě pro podání nabídek, tedy do 27.09.2012 do 13:30 hod., nabídka uchazeče MedFinance 
s.r.o., Šárecká 1451/33, 160 00 Praha 6.  

Dne 27.09.2012 ve 13:30 hod. neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro 
otevírání obálek otevřela obálky s nabídkami a shledala, že nabídka uchazeče MedFinance 
Magellan, s.r.o. nesplnila požadavky dle § 71 odst. 9 písm. b) ZVZ a odst. VIII. zadávací do-
kumentace (viz protokol o otevírání obálek). Z tohoto důvodu komise pro otevírání obálek 
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nabídku z dalšího posuzování vyřadila a doporučila zadavateli tohoto uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení vyloučit. 

 

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodla,že nabídka společnosti Equa bank 
a.s., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, byla jediná nabídka k posouzení a hodnocení. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, zejména s přihlédnutím ke splnění zadávacích 
podmínek zadavatele a zákonných podmínek, hodnotící komise se jednomyslně usnesla 
doporučit zadavateli tohoto uchazeče k uzavření smlouvy. Základní podmínky financo-
vání jsou popsány v druhé části důvodové zprávy.  

 

Základní parametry nabízeného financování od společnosti Equa bank a.s. 

Výše limitu úvěru : 150 000 000,- 
 
Typ úvěru : revolvingový úvěr 
 
Čerpání : opakovaně, pouze na předfinancování akcí dotovaných z EU a po splnění od-
kládacích podmínek   
 
Konečná splatnost : 30.4.2015 
 
Úroková sazba : pohyblivá (1M PRIBOR + 4,16% p.a.) 
 
Poplatek za zpracování : 300 000,-Kč 
 
Způsob zajištění : Nemovitost v majetku obchodní oranizace města SAL s.r.o. 
(TIPSPORT ARÉNA) 
 
 
Zhodnocení základních parametrů nabízeného financování : 
 

- Cena (sazba) 
Úroková sazba je pohyblivá a tak SML může profitovat z historicky nejnižších referenčních 
sazeb. V horizontu 1-2 let není očekáván výrazný nárůst základních sazeb. Pevná odchylka 
4,16% p.a. odpovídá aktuální situaci na peněžním trhu a ekonomické situaci SML. Na základě 
desítek proběhlých jednání s finančními institucemi v rámci vypsaných soutěží, lze tuto od-
chylku hodnotit jako velmi dobrou. Jednorázový poplatek je ve výši 0,2% z výše limitu, což 
je obvyklá výše na našem bankovním trhu.  
 

- Čerpání  
Odkládací podmínky jsou standardní a neobsahují žádné ustanovení, které by nebylo typické 
pro tento typ úvěru. Účel úvěru je taxativně uveden jako“ Předfinancování investičních akcí 
dotovaných z EU“. Tímto je znemožněno a prakticky vyloučeno, že by úvěr byl použit na jiný 
účel. 
 

- Výše úvěru, způsob čerpání, doba čerpání  
Odpovídá požadavkům v zadávací dokumentaci na profinancování všech stávajících i pláno-
vaných investičních akcí z hlediska peněžních toků i maximální výše. 
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- Zajištění  

Zadavatel preferoval úvěr bez zajištění, ale toto nebylo pro finanční instituce přijatelné, což 
dokázaly výsledky prvních dvou výběrových řízení.  
Požadované zajištění vychází z aktuální možnosti SML poskytnou adekvátní zajištění nemo-
vitým majetkem, aniž by nebyl porušen negativní závazek spojený s vydaným komunálním 
dluhopisem.  
Porovnání ceny zástavy a výše úvěru je velmi obtížné. Dle znaleckého posudku z roku 2010, 
který má SML k dispozici je obvyklá cena stanovena na 250 mil. Kč a hodnota věcná činí 590 
mil. Kč. Z pohledu banky je reálnější určitě cena obvyklá, kterou si banka z důvodu požadav-
ku ČNB na opatrnost ještě dále diskontuje, v tomto případě koeficientem 0,6. Na základě 
těchto skutečností lze konstatovat, že hodnota požadovaného zajištění je v poměru k výši úvě-
ru přiměřená a odpovídá tržním podmínkám. 
 
Zajištění předmětnou nemovitostí bude muset být odsouhlaseno Ministerstvem financí. Žá-
dost byla zaslána dne 9.10.2012.  
Ministerstvo financí poskytlo Statutárnímu městu Liberec (dále SML)v letech 2003-2006 do-
taci na rekonstrukci a dostavbu areálu Městského stadionu v Liberci ( Multifunkční aré-
na).Konkrétně se jednalo o částky : 35 mil v roce 2003 , 60 mil v roce 2004 a 70 mil v roce 
2006.    
V příloze k rozhodnutí č.j. 12/2 026/2004  o registraci akce v informačním systému ISPRO-
FIN  o účasti státního rozpočtu na financování akce evid. č. 298110-3055 je v bodě 13 uvede-
na podmínka, že převod dotace na společnost Sportovní areál Liberec s.r.o., jakožto  100% 
obchodní organizaci města je mimo jiné podmíněn nevyužitím majetku této organizace 
k jinému účelu než je uveden v investičním záměru schváleném ministerstvem financí a reali-
zovaném s účastí státního rozpočtu příjemce dotace a to pod dobu  10 let od dokončení akce 
(kolaudace). Kolaudace proběhla v roce 2005.   Správce programu souhlasil se zřízením zá-
stavního práva  ve prospěch bankovního ústavu a to pouze k zajištění dodavatelského úvěru 
pro původně PMB, pak PPF banku a.s a následně konsorcium bank.  
V roce 2010 SML konsolidovalo všechny půjčky vydáním komunálního dluhopisu a v rámci 
této transakce došlo mimo jiné i k zaplacení  úvěru poskytnutého konsorciem bank společnosti 
Sportovní areál Liberec s.r.o. a následně k výmazu zástavního práva, které bylo Minister-
stvem financí povoleno. 
 
Před zřízením zástavního práva ve prospěch banky bude muset být zrušeno stávající zástavní 
právo ve prospěch SML, protože poskytovatel úvěru si vymiňuje právo být se svou zástavou 
na prvním místě a jako jediný subjekt, který je uveden na výpise z KN. Toto řeší samostatný 
materiál, který je souběžně předkládán do RM a ZM. 
 
Ve vztahu ke Koncesní smlouvě na provozování Městského stadionu Liberec není zřízení 
zástavního práva v rozporu s jejími ustanoveními. Riziko, že by došlo k realizaci zástavy je 
velmi nízké a je prakticky stejné jako v době, kdy byla Koncesní smlouva uzavřena a kdy na 
majetku společnosti SAL s.r.o. vázlo zástavní právo ve prospěch konsorcia bank. 
 
 
Ostatní vybrané podmínky úvěrové smlouvy 

- Bod 3.2. Banka poskytne čerpání maximálně do výše 50% aktuálně přidělených a ne-
proplacených dotací. Tato podmínka by za předpokladu standardního proplácení 
z operačních programů neměla město v čerpání úvěru limitovat. 
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- Bod 7.1. Banka vedle požadavku na zajištění nemovitostí požaduje zástavu pohledá-
vek z pojistného plnění k předmětu zajištění. Toto je standardní požadavek v případě 
zajištění nemovitým či movitým majetkem. Problém může nastat v technice, protože 
zastavovaný majetek je pojištěn v rámci komplexní pojistné smlouvy Statutárního 
města Liberec. Pokud by tedy nebylo možné udělat tzv. vinkulaci pojistného plnění 
vztahující se pouze k zajištěnému majetku, musela by se pojistná smlouva rozdělit a 
tento majetek pojistit samostatně. 

 
- Bod 10.2. Banka považuje za neplnění podmínek pokud Úspěšnost proplácení dotací 

za období šesti posledních kalendářních měsíců bude pod 80% z žádosti o platbu dota-
ce. Dle vyjádření odboru SR a dotací by tato podmínka být porušena neměla.  

 
Úplné znění úvěrové a zástavní smlouvy je přílohou materiálu. Tyto smlouvy dle OE a OP 
neobsahují žádné nestandardní ani neobvyklá ujednání. 
 
Na základě celkového posouzení podmínek poskytovaného financování, OE doporučuje úvěr 
realizovat. 
 
 
Příloha:  1) Smlouva o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012  
               2) Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem reg. č. 077/2012.1 
               3) Text dopisu odeslaného na MF ČR - Žádost o povolení zřízení zástavního práva  
               4) Protokol o posouzení nabídky 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































