
 

Vedení obce předkládá návrh na investování do dluhopisů společnosti Regiojet. Ačkoliv se jedná o 

dluhopis s proměnlivým výnosem (jak bude uvedeno dále), jedná se o investici v kategorii konstantního 

výnosu. 

Proměnlivost je totiž závislá na dynamické konstantě Prague InterBank Offered Rate (zkráceně PRIBOR) 

která ve výsledku odráží hodnotu peněz na trhu. 

Propozice dluhopisů: 

• Název dluhopisů: REGIOJET F. VAR/24 

• Emitent: RegioJet Finance a.s., se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 
080 14 639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka 
B 8133 

• Datum emise: 26. června 2019 

• Datum splacení emise 26. června 2024 

• Nominální hodnota jednoho kusu dluhopisu: 3 miliony korun českých 

• Manažer emise: Česká spořitelna a.s. Praha 

• Auditor emise: Obchodní firma: BDO CA s.r.o.; osvědčení č. 305; sídlo: Marie Steyskalové 
315/14, Brno – Žabovřesky, 616 00, osvědčení číslo 2276 

• Použití výnosu emise: nákup Vlaků, včetně nákupů uskutečněných prostřednictvím Společnosti 
RegioJet, vnitropodnikové financování , modernizace zastavených vlaků a investiční výdaje na 
modernizaci (rekonstrukci) a údržbu zastavených vlaků. 

• Výnos kuponu: 4 % + PRIBOR ke dni výpočtu výnosu  

• Výplata kuponu: pololetně 

• Výše navrhované investice: 9 milionů korun českých 

• Celkový výnos investice k aktuální výši PRIBOR: 1 396 290 korun českých (bude se jednat patrně 
o výnos vyšší, PRIBOR bude po zotavení ekonomiky růst 

• Zajištění investice: Zástavní právo k vlakům Regiojet-u a zástavní právo k pohledávkám 
Regioget-u 

 

Přílohy k bodu: 

Prospekt emitenta 

Byla otevřena rozprava k tomuto bodu: 

……………………………………………………………. 

Následně bylo hlasováno o znění usnesení. 

Hlasování: 

Pro: x 

Proti: x (……………………………………) 

Zdržel se: x 

Schváleno x hlasy. 

Usnesení č. x/x/2020 Návrh na schválení investice ve výši 9 milionů korun českých formou nákupu 3 

kusů dluhopisů REGIOJET F. VAR/24 

Zastupitelstvo obce Nelahozeves schvaluje nákup 3 kusů dluhopisů REGIOJET F. VAR/24 v celkové 

nominální výši 9 milionů korun českých dle přiloženého prospektu emitenta. 

X. Návrh na schválení investice do dluhopisů  REGIOJET F. VAR/24 
 

 
 
 
 

 

 


