
Členská schůze – referát k bodu. 6 

„Informace o splácení úvěru a metodika platebních podmínek k ukončení fixačního 
období u bankovního ústavu ČS“ 

Úvěr ze dne 23.5.2013 (konečná splatnost 28.2.2031) 

Ve výši 122 000 000,- 

Úroková sazba platná do 30.4.2018 je 1,98%, tedy nejdéle 29.4.2018 musí podepsán buď nový 

dodatek nebo nová úvěrová smlouva v jiné bance na další fixační období.  

Měsíční splátka aktuálně 606363,-Kč, ta se postupně snižuje tak, jak dochází k mimořádným 

doplacení ceny bytu 

Krátká rekapitulace, v roce 2010 byl sjednán úvěr na koupi domu ve výši 153 milionů od Volksbank, 

dnes Sberbank. Po skončení prvního fixačního období, došlo k přechodu do České spořitelny, která 

nabídla podstatně lepší úrokové podmínky. 

23.5.2013 byl podepsán úvěr od České spořitelny s dobou platnosti úrokové sazby na  5 let, tj. do 

konce dubna roku 2018. Výše úvěru byla 122 milionů korun. Aktuálně je výše úvěru cca 88 milionů. 

V rámci tehdy prováděného vyjednávání mezi bankami došlo k uzavření velmi dobré sazby ve výši 

1,98%. Tato sazba nám, jak jsem zmínil, v příštím roce končí. Bude tedy nutné začátkem příštího roku 

začít opět vyjednávat s bankami a najít nové výhodné podmínky pro naše družstvo. Celý proces 

představuje minimálně 3 měsíční období. Naše situace, ke které dojde začátkem roku 2018, se 

komplikuje tím, že končí mandát současnému představenstvu a čl. schůze konaná v roce 2018 

odsouhlasí nové představenstvo. Nezávisle na tom musí být projednány další podmínky úvěrování.  

Z tohoto důvodu navrhujeme postupovat stejně, jako v roce 2013, tj. Členská schůze BD pověří 

stávající představenstvo pro výběr nejvýhodnější bankovní nabídky na příští fixační období 

s nejvýhodnější úrokovou sazbou a podepsání této nové úvěrové smlouvy, s tím, že představenstvo je 

povinnost průběžně informovat členy prostřednictvím internetových stránek o postupy vyjednávání 

úvěrových podmínek včetně podpisu nové úvěrové smlouvy. 

Z těchto důvodů navrhujeme toto usnesení: Čl. schůze uděluje plnou moc představenstvu BD ve 

složení působícím na konci roku 2017 k projednání optimálních podmínek dalšího úvěrování koupě 

technologického celku bytového domu Katovická 402-412 a k podpisu nové úvěrové smlouvy. 

Hlasování 


