
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: 24. 6. 2010 

Bod pořadu jednání:  12 a                                                  

Věc:  Refinancování stávajících závazků - Smlouvy o převzetí dluhu 

 

Zpracoval: ing. Čeněk Svoboda 

odbor, oddělení: ekonomiky  

telefon: 48 524 3221 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda 

Projednáno:       

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

 

v souvislosti s dluhopisovým programem Statutárního města Liberec  

znění dvou „Smluv o převzetí dluhu“ mezi Statutárním městem Liberec jako emitentem a  
Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 117, 
jako administrátorem . Výše převzatého dluhu činí 
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a) 1.580.000,- Kč u smlouvy související s vedením a evidencí vlastníků na sběrném dluhopisu   

b)  900,- Kč u smlouvy související s vypořádáním primární emise sběrného dluhopisu  

 

a   u k l á d á 

 

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města  

Uzavřít s Českou spořitelnou  „Smlouvy o převzetí dluhu“     
  

          T.: 30.6.2010 
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Důvodová zpráva 

 

Statutární město Liberec uzavřelo v prosinci roku 2009 s Českou spořitelnou a.s. (ČS) man-
dátní smlouvu o obstarání emise cenného papíru, ve které ČS, jako vedoucího manažera, po-
věřilo mimo jiné i obstaráním vydání Emise dluhopisů a funkcí administrátora Emise. 
K tomu, aby ČS mohla tyto dvě funkce splnit, musí uzavřít s Centrálním depozitářem cenných 
papírů, a.s. (CDCP) dvě smlouvy. Jednak „Smlouvu o vedení evidence vlastníků podílů na 
sběrném dluhopisu“ a dále „Smlouvu o vypořádání primární emise sběrného dluhopisu“.  
Uzavření takovýchto smluv je ze strany CDCP zpoplatněno. Podle mandátní smlouvy mezi 
SML a ČS nese náklady související s vydáním emise dluhopisů město. Proto je nutno uzavřít 
smlouvy o převzetí dluhu, na jejichž základě SML uhradí ČS poplatky za uzavření smluv 
s CDCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	100619 evidence vlast.pdf
	1. Výklad
	1.1 Definice: Výrazy začínající velkými písmeny mají shodný význam jako v Emisních podmínkách, pokud není v této Dohodě výslovně uvedeno jinak.
	1.2 Články, odstavce a přílohy: Pokud není stanoveno jinak, jakýkoliv odkaz v této Dohodě na článek, odstavec nebo přílohu je odkazem na článek, odstavec nebo přílohu této Dohody, přičemž každá příloha je nedílnou součástí této Dohody.

	2. Předmět Dohody
	2.1 Předmět Dohody: Předmětem této Dohody je převod Dluhu z Administrátora na Emitenta a jeho převzetí Emitentem ke dni účinnosti této Dohody.

	3. Převzetí Dluhu
	3.1 Specifikace Dluhu: Emitent se před podpisem této Dohody seznámil se Smlouvou o vedení evidence (jejíž kopie tvoří přílohu A této Dohody) a její obsah mu je plně znám a obsahu plně rozumí. Emitent se před podpisem této Dohody seznámil s obsahem a výší Dluhu a nemá vůči němu žádných výhrad. Strany konstatují, že pro účely této Dohody není nutné obsah Dluhu v této Dohodě dále specifikovat, protože všem Stranám je obsah Dluhu znám a odpovídá ustanovením Smlouvy o vedení evidence. Celková částka Dluhu činí 1 580 000 Kč bez DPH.
	3.2 Převzetí Dluhu: Administrátor tímto převádí a Emitent tímto přebírá Dluh Administrátora ve smyslu ustanovení § 531 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). CDCP výslovně udělil souhlas s převodem a převzetím Dluhu ve Smlouvě o vedení evidence.
	3.3 Splacení Dluhu: Emitent se zavazuje Dluh splatit v souladu se Smlouvou o vedení evidence.

	4. Doručování
	4.1 Adresy pro doručování: Všechna oznámení a sdělení podle této Dohody musí být písemná (ve formě doporučeného nebo kurýrem doručovaného dopisu, potvrzeného faxu nebo e-mailu) a zaslána na následující adresy (neoznámí-li dotyčná strana všem ostatním stranám písemně adresu jinou):
	(a) Emitent:
	(b) Administrátor:

	4.2 Účinnost: Všechna oznámení nebo sdělení zaslaná v souladu s tímto článkem se považují za účinně doručená okamžikem jejich skutečného doručení adresátovi, avšak s tím, že oznámení nebo sdělení, které by jinak nabylo účinnosti v den, který není Pracovním dnem nebo po 14.00 (čtrnácté) hod. kteréhokoli Pracovního dne, nabude účinnosti až 9.00 (devíti) hod. prvního bezprostředně následujícího Pracovního dne.

	5. Rozhodné právo a řešení sporů
	5.1 Rozhodné právo: Tato Dohoda a její výklad se řídí právním řádem České republiky.
	5.2 Řešení sporů: Strany dohody vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily spory případně vzniklé z této Dohody smírnou cestou. Strany dohody se dohodly, že veškeré spory mezi nimi vyplývající z této Dohody nebo s touto Dohodou související (včetně otázek existence této Dohody a jejího výkladu), které se nepodaří vyřešit smírně, budou řešeny k tomu příslušným soudem České republiky.

	6. Závěrečná ustanovení
	6.1 Nahrazení ustanovení této Dohody: V případě, že kterékoli ustanovení této Dohody bude neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Strany dohody se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním nebo obchodním smyslem.
	6.2 Dohoda o úplnosti ujednání: Tato Dohoda obsahuje všechna ujednání Stran dohody týkající se jejího předmětu a v plné míře nahrazuje všechna předchozí ujednání či závazky obou Stran dohody, ať písemná, ústní či jiná, vztahující se k předmětu této Dohody.
	6.3 Změny Dohody: Všechny dodatky a další změny této Dohody musí být v písemné formě podepsané každou ze Stran dohody. Totéž platí pro vzdání se požadavku písemnosti.
	6.4 Jazyk: Tato Dohoda se vyhotovuje v českém jazyce a může být přeložena do jiných jazyků. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi je česká verze rozhodující.
	6.5 Počet stejnopisů: Tato Dohoda se vyhotovuje v počtu třech stejnopisů s platností originálu, přičemž každá ze Stran dohody obdrží po jednom a jeden stejnopis obdrží CDCP. Emitent tímto pověřuje Administrátora doručením této Dohody CDCP a to bez zbytečného odkladu.
	Článek IDefinice pojmů
	Článek IIÚčel a předmět Smlouvy
	Článek IIIProhlášení
	Článek IVPodmínky pro přijetí Sběrného dluhopisu do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu
	a) Evidence všech podílů na Sběrném dluhopisu je vedena CDCP. 
	b) Po celou dobu vedení evidence podle této Smlouvy nedojde k vydání konkrétních kusů dluhopisů v listinné podobě.
	c) Dluhopisy zastoupené tímto sběrným dluhopisem mohou být přijaty k obchodování pouze na trzích Burzy cenných papírů Praha, a.s.

	Článek VPovinnosti odpovědnost CDCP
	a) Vedení evidence podílů na Sběrném dluhopisu na účtech jednotlivých vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.
	b) Vedení evidence změn ve velikosti podílů na účtech jednotlivých vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.
	c) K provedení evidence změny v údajích o vlastnících podílů na Sběrném dluhopisu a změny ve velikosti podílů na účtech jednotlivých vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu v důsledku převodu dluhopisů zastoupených podílem na Sběrném dluhopisu provedeného v souladu s Emisními podmínkami a s platnými předpisy CDCP. 
	a) Správné, úplné a přesné vedení údajů v evidenci CDCP, jejíž součástí je evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. 
	b) Správnost, úplnost a přesnost informací předaných Administrátorovi na základě odst. 1 článku VII této Smlouvy.
	c) Správné, úplné a přesné provedení příkazů předaných účastníky vypořádacího systému CDCP v souvislosti se zakládáním účtů vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. 
	d) Správné, úplné a přesné provedení převodů podílů na Sběrném dluhopisu a to v souladu s platnými předpisy CDCP. 
	1. Administrátor se zavazuje k:
	a) Uložení Sběrného dluhopisu v CDCP.
	b) Zaplacení odměny CDCP tak, jak je uvedeno v článku VIII. této Smlouvy.
	2. Administrátor odpovídá za správnost a úplnost pokynů předaných do CDCP.

	Článek VIIInformační povinnost a ochrana dat
	1. CDCP se zavazuje, že na základě pokynu Administrátora mu bude k datu uvedenému v příslušném pokynu poskytovat informace o:
	a) Vlastnících podílů na Sběrném dluhopisu ke stanovenému dni.
	b) Velikosti podílů vedených na účtech vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu ke stanovenému dni.
	c) Dalších skutečnostech evidovaných na příslušných účtech vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.
	2. CDCP se zavazuje, že údaje vedené v evidenci CDCP, jejíž součástí je evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu, stejně jako i údaje získané v souvislosti s vedením evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu budou řádně zabezpečeny a bude s nimi nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy. 
	3. Zpráva o údajích podle odst. 2 tohoto článku VII bude podána pouze subjektům, které mají právo na poskytnutí těchto údajů podle příslušných právních předpisů. Tato zpráva bude podána na základě písemné žádosti a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

	Článek VIIIPlatební a fakturační podmínky
	1. Za služby na základě této Smlouvy, tj. za zápis nové emise Sběrného dluhopisu v evidenci CDCP, a za službu vedení evidence emise Sběrného dluhopisu náleží CDCP odměna ve formě poplatků, jejichž výše a způsob úhrady jsou upraveny v předpisu CDCP „Ceník Centrálního depozitáře“. 
	2. V případě, že dojde k ukončení této Smlouvy podle článku IX této Smlouvy bude poměrná část odměny CDCP uvedená v předchozím odstavci této Smlouvy, která by náležela CDCP za dobu, po kterou již nebude vedena evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu CDCP, vrácena Administrátorovi na základě faktury Administrátora zaslané CDCP a to v souladu s podmínkami uvedenými v této faktuře.
	3. Smluvní strany se dohodly, že emitent přejímá od Administrátora dluh spočívající v povinnosti platit CDCP odměnu za služby podle předchozích odstavců tohoto článku. Emitent se stává dlužníkem CDCP na místo Administrátora. Toto ujednání o převzetí dluhu se stane účinným okamžikem, kdy Administrátor doručí CDCP písemný souhlas emitenta s tímto ujednáním, a to za předpokladu, že k tomuto doručení dojde nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy. CDCP tímto výslovně uděluje souhlas s výše uvedeným převodem a převzetím dluhu. Faktura za služby na základě této smlouvy bude vystavena přímo emitentovi za podmínky nabytí účinnosti výše uvedeného ujednání o převzetí dluhu; v opačném případě bude vystavena Administrátorovi.

	Článek IXDoba platnosti Smlouvy
	1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou z obou smluvních stran.
	2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to (i) do dne úplného splacení všech dluhopisů zastoupených Sběrným dluhopisem (tj. do xx.xx.2025) nebo (ii) dnem zániku jedné nebo více podmínek uvedených v článku IV této Smlouvy a to okamžikem, který nastane dříve. Tuto Smlouvu lze též ukončit (iii) výpovědí jednou ze smluvních stran v souladu s odst. 3 tohoto článku IX nebo (iv) vzájemnou dohodou smluvních stran ke stanovenému datu. 
	3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí v souladu s odst. 2 tohoto článku IX. Výpovědní lhůta činí 3 (tři) měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
	4. V případě zániku smlouvy podle tohoto článku IX předá CDCP bez zbytečného odkladu Administrátorovi Sběrný dluhopis a všechny údaje obsažené v evidenci vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu a to k datu ukončení této Smlouvy. O tomto předání bude vyhotoven předávací protokol. Ve stejné lhůtě předá CDCP Administrátorovi též veškeré originály dokladů vztahující se k této smlouvě, které má CDCP v držení.

	Článek XOdškodnění
	(i) 1.  Na náhradu škody v případě vadného postupu jedné ze smluvních stran se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

	Článek XIZávěrečná ustanovení
	1. Tato smlouva se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a Zákona o dluhopisech; stejně jako i jinými obecně závaznými předpisy a taktéž předpisy CDCP, v platném znění.
	2. V případě, že v důsledku změny právních předpisů týkajících se této Smlouvy se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným, nezákonným či nevynutitelným, se smluvní strany dohodly nahradit takové neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem a to nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděli.
	3. Smlouva může být změněna pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran formou písemných dodatků.
	4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s charakterem originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
	5. Smluvní strany prohlašují, že je tato Smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, že se seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy k níže uvedenému datu.
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	6.2 Dohoda o úplnosti ujednání: Tato Dohoda obsahuje všechna ujednání Stran dohody týkající se jejího předmětu a v plné míře nahrazuje všechna předchozí ujednání či závazky obou Stran dohody, ať písemná, ústní či jiná, vztahující se k předmětu této Dohody.
	6.3 Změny Dohody: Všechny dodatky a další změny této Dohody musí být v písemné formě podepsané každou ze Stran dohody. Totéž platí pro vzdání se požadavku písemnosti.
	6.4 Jazyk: Tato Dohoda se vyhotovuje v českém jazyce a může být přeložena do jiných jazyků. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi je česká verze rozhodující.
	6.5 Počet stejnopisů: Tato Dohoda se vyhotovuje v počtu třech stejnopisů s platností originálu, přičemž každá ze Stran dohody obdrží po jednom a jeden stejnopis obdrží CDCP. Emitent tímto pověřuje Administrátora doručením této Dohody CDCP a to bez zbytečného odkladu.
	3) Smluvní strany se dohodly, že Emitent přejímá od Administrátora dluh spočívající v povinnosti platit Centrálnímu depozitáři odměnu za služby podle předchozích odstavců tohoto článku. Emitent se stává dlužníkem Centrálního depozitáře na místo Administrátora. Toto ujednání o převzetí dluhu se stane účinným okamžikem, kdy Administrátor doručí Centrálnímu depozitáři písemný souhlas Emitenta s tímto ujednáním, a to za předpokladu, že k tomuto doručení dojde nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy. CDCP tímto výslovně uděluje souhlas s výše uvedeným převodem a převzetím dluhu. Faktura za služby na základě této smlouvy bude vystavena přímo Emitentovi za podmínky nabytí účinnosti výše uvedeného ujednání o převzetí dluhu; v opačném případě bude vystavena Administrátorovi.




