Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 2. 12. 2019 byl požadavek na poskytnutí všech veřejně
přístupných informací o úvěrech Olomouckého kraje (důvod čerpání smluv, doba
splatnosti, úrokové míry kopie smluv).
Poskytnutá informace:
V tabulce uvedené níže byla žadateli poskytnuta část požadovaných informací.
Žadateli byly poskytnuty anonymizované kopie dvou požadovaných dokumentů
(smluv), jejichž elektronické obrazy nebyly uveřejněny v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tudíž na ně povinný orgán
nemohl odkázat.
Účel úvěru

Doba
splatnost
i (Rok)

Úroková sazba

Zveřejnění
smlouvy v
registru smluv

FSFR - 6M PRIBOR0,025%
p.a.

Modernizace silniční sítě v
majetku Olomouckého kraje

2032

Předfinancování a
kofinancování projektů
realizovaných v rámci
Regionálního operačního
programu Střední Morava

2037

VSFR - označuje
pohyblivou úrokovou
sazbu s proměnlivým
rozpětím, tzn. roční
úrokovou sazbu
stanovenou Bankou
pro každé referenční
období VSFR v
souladu s platnými
zásadami
stanovenými řídicími
orgány Banky k
úrokům s pohyblivou
úrokovou sazbou,
která není stanovena
pomocí
PRIBOR.
Fixed Rate - pevná
sazba 1,184% p.a.
VSFR - označuje
pohyblivou úrokovou
sazbu s proměnlivým
rozpětím, tzn. roční
úrokovou sazbu
stanovenou Bankou
pro každé referenční

NE

NE

období VSFR v
souladu s platnými
zásadami
stanovenými řídicími
orgány Banky k
úrokům s pohyblivou
úrokovou sazbou,
která není stanovena
pomocí PRIBOR.
Financování a
spolufinancování investičních
akcí Olomouckého kraje
Financování a
spolufinancování investičních
projektů Olomouckého kraje
podporovaných z EU fondů
Předfinancování dotací
investičních projektů
Olomouckého kraje
podporovaných z EU fondů

Financování investičních a
neinvestičních projektů

2023

https://smlouvy.g
1M PRIBOR + pevná
ov.cz/smlouva/55
odchylka + 0,79% p.a.
25587

2025

6M PRIBOR -0,07%
p.a.

https://smlouvy.g
ov.cz/smlouva/18
48842

2020

6M PRIBOR -0,10%
p.a.

https://smlouvy.g
ov.cz/smlouva/18
48962

2020

6M PRIBOR +0,20%
p.a. nebo 0,00% p.a. v
případě, že zůstatek
https://smlouvy.g
na účtech
ov.cz/smlouva/40
Olomouckého kraje u
98540
PPF banky bude činit
nejméně
1 000 000 000 Kč

Dle § 6 odst. 1 informačního zákona, pokud žádost o poskytnutí informace směřuje
k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději
však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující
vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku,
kde se informace nachází.
Ve smyslu § 6 odst. 1 informačního zákona byly žadateli v tabulce výše poskytnuty
odkazy na webové stránky, kde je zbylá část požadovaných dokumentů (smluv)
uveřejněna.
Informaci zpracoval:
Dne 5. 12. 2019, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 2
Počet listů/svazků příloh: 52

