
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Směnečný program na základě smlouvy o směnečném programu uzavřené mezi        
Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. dne 10.3. 2014 („Smlouva o 
směnečném programu“), zajišťovací dokumentace Směnečného programu a další      
Dokumentace programu uvedená ve Smlouvě o směnečném programu (společně jako 
„Dokumentace programu“)Směnečný program dle nabídky České spořitelny 
a.s.měnečný program dle nabídky České spořitelny, 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: ve 8. radě města dne 15.4.2014 
ve finančním výboru dne 16.4.2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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- plnění Smlouvy o směnečném programu; 

- vystavení směnek do výše 700 mil Kč v rámci schválené a podepsané Smlouvy o 
            směnečném programu a další Dokumentace 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. 1 tohoto  
            usnesení;  

- uzavření a plnění Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o  
            vedení bankovních účtů, 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 70 ks (počet kusů představovaných sběrným dluhopisem,  
           podíl na sběrném dluhopisu 70/200), každý s nominální hodnotou 10 mil Kč od České  
           spořitelny a.s. za cenu 700 mil Kč navýšenou o případný alikvótní úrok od data  
           splatnosti posledního kuponu. 
 
a   u k l á d á 
 

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat veškerou Dokumentaci programu, 
zejména: 

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

b) podepsat Smlouvu o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům, jež je  
            přílohou č. 1 tohoto usnesení; 

c) podepsat Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení  
            bankovních účtů, 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 70 ks (počet kusů představovaných sběrným dluhopisem, podíl na sběrném  
           dluhopisu 70/200), každý s nominální hodnotou 10 mil Kč od České spořitelny a.s. za  
            cenu 700 mil Kč navýšenou o případný alikvótní úrok od data splatnosti posledního  
            kuponu. 

                                                               Termín: 30. 6. 2014 
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Důvodová zpráva 

 
Hlavní důvodem předložení materiálu je požadavek ČS na schválení přesného znění navrže-
ného usnesení, tak aby ČS byla schopná směnečný program realizovat a to zejména v návaz-
nosti na schválenou změnu emisních podmínek včetně povolení zástav, o čemž rozhodovala 
schůze držitelů dluhopisů dne 14. 4. 2014. 

 

I. Aktuální informace o směnečném programu 
Závazná nabídka ČS na směnečný program byla schválena usnesením ZM 149/2014 z 
27. 2. 2014 a na základě toho byla dne 10. 3. 2014 podepsána Smlouva o směnečném     
programu. Schůze držitelů dluhopisů, která měla odsouhlasit požadované změny, aby se 
Směnečný program mohl beze zbytku realizovat, se uskutečnila dne 14. 4. 2014 

 

II.  Navrhované dokumenty k dokončení transakce dle uzavřené 
smlouvy o směnečném programu 

 

ČS a.s. požaduje samostatné projednání souvisejících kroků s realizací    Smlouvy o         
směnečném programu, které jsou citovány přímo v usnesení toho materiálu a dále schválení 
přiložených zajišťovacích dokumentu ke Smlouvě o směnečném programu.  

Jedná se o dokumenty :  

Smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům  

Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů, 

Oba výše uvedené dokumenty byly již součástí schváleného materiálu ze dne 27. 2. 2014.          
Podepsány však doposud být nemohly a to z důvodu neproběhlé schůze držitelů dluhopisů, 
jehož rozhodnutí je podepsání zajišťovacích dokumentů podřízeno (viz. Negativní závazek) 
Zřejmě i z těchto důvodů ČS trvá na opětovném projednání a schválení v orgánech SML.  
Výsledek rozhodnutí schůze držitelů dluhopisů, kdy nebyla odsouhlasena zástava pohle-
dávek z běžných účtů znamená, že dokument byl s ohledem na tuto skutečnost upraven. 
Pro SML má tato úprava spíše pozitivní dopad, protože zástava pohledávek z běžných účtů 
nebude účinná do doby splacení stávajícího  dluhopisu. 

Doporučení odboru 

Z důvodu toho, že navržené usnesení je v souladu s již dříve v ZM schváleným materiálem 
Směnečný program a navrhovaná změna v dokumentu Zástavní smlouva k pohledávkám z 
účtů dokonce vylepšuje pozici SML,  OE doporučuje schválit přiložené materiály a navržené 
znění usnesení.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouva o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům 

Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení  
                   bankovních účtů 

 






















































