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Tisková zpráva 
Rozšíření směnečného programu přinese městu 

každoroční úsporu 10 milionů korun na úrocích 

Další úspora úrokových nákladů spojených s dlouhodobým financováním statutárního města Liberec 

byla hlavním důvodem, proč rada města v lednu letošního roku schválila uzavření dodatku ke 

Směnečnému programu poskytovanému Českou spořitelnou a.s. Výsledkem bude přefinancování 

dluhové služby v podobě rozšíření Směnečného programu a vystavení směnek v hodnotě 1,67 mld. 

Kč. Město tím dosáhne snížení úrokových nákladů o 10 mil. Kč ročně, s čímž se na únorovém 

zasedání ztotožnili i liberečtí zastupitelé. 

Dlouhodobé financování statutárního města Liberec doposud sestává z neamortizovaného 

Komunálního dluhopisu o objemu 1,3 mld. Kč s úrokem 3,3% a směnečného programu o objemu 0,7 

mld. Kč s úrokem 2,5%. Po podpisu dodatku č. 1 ke Směnečnému programu bude dlouhodobé 

financování města nově tvořit komunální dluhopis o objemu 0,33 mld. Kč s nezměněným úrokem a 

směnečný program v objemu 1,67 mld. Kč, přičemž 1 mld. Kč bude mít úrokovou sazbu 2,5% a zbylých 

0,67 mld. Kč pak rovná 2%. Přepočtená aktuální sazba je tedy 2,15%. 

„Úroky ze Směnečného programu tak budou nižší než úrok placený z Komunálního dluhopisu, což je 

hlavní přínos této operace,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

Jan Korytář a dodal: „I když je to krok správným směrem, nejsem s dosaženým výsledkem zcela 

spokojen a jsem rád, že zástupci České spořitelny avizovali, že jsou připraveni na další jednání. Mým 

cílem je předložit ještě během letošního roku další návrh na úpravu tohoto smluvního vztahu, aby 

město získalo pokud možno standardní podmínky, odpovídající aktuální ekonomické situaci na trhu 

úvěrů.“ 
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