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Manažerské shrnutí

Potenciál projektů v oblasti městského rozvoje

Naše studie prokázala, že města Moravskoslezského kraje mají zájem realizovat projekty směřující

k rozvoji jejich území. Tato skutečnost je dána zejména faktem, že se v Moravskoslezském kraji

nachází velké množství území, která jsou zanedbaná po ukončení průmyslové činnosti (těžba uhlí,

těžký průmysl apod.) a zároveň je tu vidět vliv povodní z roku 1997.

Z hlediska financování lze říci, že města Moravskoslezského kraje se v tuto chvíli spoléhají zejména

na dotační zdroje (ať už evropské či národní). Nicméně tyto zdroje v sobě nesou omezení – z hlediska

výše disponibilních prostředků a také z hlediska nastavených pravidel. Zároveň je nutné si uvědomit,

že veřejné zdroje jsou časově omezené (např. prostředky strukturálních fondů EU jsou vázány na

programovací období, které skončí v roce 2013) a je nezbytné se připravit na skutečnost, že těchto

zdrojů bude ubývat.

Zároveň je nutné podotknout, že specifickým faktorem je také ta skutečnost, že pozemky vhodné pro

realizaoi projektů jsou často ve vlastnictví soukromých subjektů. Tento fakt také omezuje možnost

využití dotačního financování.

Právní aspekty

Na základě naší analýzy můžeme konstatovat, že neexistují žádné závažné právní překážky pro

implementaci finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji. Některé aspekty bude nicméně

nutné podrobit další právní analýzy.

Problematika veřejné podpory byla analyzována na třech úrovních – výběr správce podílového fondu

a fondu rozvoje měst řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko, výběr projektů pro financování

z prostředků fondu rozvoje měst a na úrovni investic ze soukromých zdrojů do fondu rozvoje měst.

V případě, že řídící orgán ROP Moravskoslezsko bude postupovat při výběru správce podílového

fondu/fondu rozvoje měst dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nepůjde v tomto případě

o veřejnou podporu. Stejně tak by se nemělo jednat o veřejnou podporu v případě, že bude za

správce podílového fondu vybrána EIB.

V případě vstupu soukromých investorů do fondu rozvoje měst bude nutné zpracovat podrobnější

analýzu, zda se v daném případě jedná či nikoliv o veřejnou podporu. Tuto otázku by měl řešit správce

podílového fondu ve spolupráci s řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko.

Otázka veřejné podpory by měla být rovněž analyzována správcem fondu rozvoje měst ve spolupráci

s řídícím orgánem a správcem podílového fondu při výběru projektů. V tomto případě doporučujeme

notifikovat program u Evropské komise.
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Manažerské shrnutí (pokračování)

Při výběru správce podílového fondu/fondu rozvoje měst postupuje zadavatel dle zákona o zadávání

veřejných zakázek. Výjimku tvoří výběr EIB jakožto správce podílového fondu, kdy není povinnost dle

tohoto zákona postupovat.

Na úrovni výběru správce fondu rozvoje měst je třeba postupovat dle zákona o zadávání veřejných

zakázek, pokud je správce vybírán přímo řídícím orgánem (tedy implementační struktura nezahrnuje

podílový fond). Zákonu o zadávání veřejných zakázek podléhá výběr rovněž v případě, kdy je

správcem podílového fondu veřejná instituce v České republice popřípadě, pokud to bude uvedeno

v dohodě o financování uzavřené mezi podílovým fondem a řídícím orgánem. Jsme srozuměni, že

v případě, kdy správcem podílového fondu bude EIB, bude postupovat při výběru dle vlastních

interních pravidel.

Implementační struktura

Implementační struktura by měla být nastavena tak, aby odpovídala množství prostředků, které má

RR MS v tuto chvíli k dispozici (cca. 500 mil. Kč). Zároveň je nutné mít na zřeteli místní specifika

a pravděpodobně rostoucí poptávku po finančních prostředcích ve střednědobém časovém rámci.

Ačkoli výše disponibilních prostředků je spíš menší, doporučujeme zvážit zapojení podílového fondu

do implementační struktury, jehož správcem by byla EIB. Hlavním přínosem je v tomto případě přenos

znalostí a know-how v oblasti finančního inženýrství. Zároveň se lze domnívat, že vzhledem

ke skutečnosti, že EIB již byla ustavena správcem podílových fondů v několika členských zemích EU,

nebude proces jednání o uzavření dohody o financování časově náročný. Zároveň tato doba poskytne

RR MS možnost hledat vhodného správce fondů rozvoje měst a také dále pracovat na informační

kampani propagující finanční nástroj JESSICA a zároveň napomáhající přípravě projektových záměrů.

Jako vhodná implementační strategie se jeví, aby byl v první fázi založen jeden, případně dva pilotní

fondy rozvoje měst. Jeden fond rozvoje měst by byl jako obecně zaměřený fond rozvoje měst

s mandátem poskytovat půjčky, záruky nebo vlastní kapitál pro různé typy městských projektů. Druhý

fond rozvoje měst by mohl být zřízen s užším zaměřením, které by odpovídalo specifickým potřebám

regionu a které by bylo určeno řídícím orgánem ve spolupráci se správcem podílového fondu. Tento

druhý fond rozvoje měst by mohl být například zaměřen na konkrétní tématický sektor nebo by mohlo

jít o fond zaměřený na kapitálové financování, do nějž by prostřednictvím pozemků vložili prostředky

i soukromí investoři. V případě ustavení pouze jednoho fondu rozvoje měst by byly prostředky fondu

tvořeny pouze prostředky operačního programu a vklady soukromých investorů by bylo možné řešit

například prostřednictvím zřízení SPV společností.

Kroky vedoucí k implementaci finančního nástroje JESSICA

Je zřejmé, že prvním a zásadním krokem vedoucím k implememtaci finančního nástroje JESSICA

v Moravskoslezském kraji bude rozhodnutí MV o přesunu finanční alokace z ROP MS. Nicméně mezi

důležité kroky lze také zařadit výše uvedená informační kampaň a také zajištění intenzivnější

komunikace a spolupráce mezi veřejnými a soukromými subjekty. Posledně jmenovaný krok je

důležitý zejména proto, že většina projektů tuto spolupráci ze své podstaty vyžaduje a zároveň bylo

naším průzkumem zjištěno, že tato spolupráce do této doby není příliš intenzivní.
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1. Úvod

1.1 Cíle studie

Finanční nástroj JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je

iniciativou EK a EIB za spolupráce CEB. Jejím cílem je podporovat projekty v oblasti rozvoje měst.

JESSICA není novým zdrojem finančních prostředků, ale novým způsobem pro využití prostředků ze

strukturálních fondů EU.

RR MS zvažuje vyčlenění části finanční alokace určené na dotace v rámci ROP MS a využít ji

v podobě nového finančního nástroje. Jeho prostřednictvím bude možné financovat projekty/investiční

záměry v oblasti rozvoje měst formou úvěrů, záruk či vlastního kapitálu. Prostředky budou do projektů

investovány prostřednictvím HF či FRM.

Mezi hlavní cíle této studie patří:

 identifikace a zhodnocení právních překážek pro implementaci finančního nástroje

JESSICA v Moravskoslezském kraji;

 zhodnocení přínosů implementace finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji

jako možnosti zvýšení investic v oblasti rozvoje měst;

 identifikace a zhodnocení možných implementačních struktur;

 návrh akčního plánu pro implementaci finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském

kraji.

Tato zpráva byla připravena na základě smlouvy ze dne 10. března mezi Evropskou investiční bankou

(dále jen „Objednatel“) a PricewaterhouseCoopers (dále jen „Zhotovitel“).

Zhotovitel neponese žádnou odpovědnost vůči žádné třetí straně, které toto dílo bude předloženo

nebo se s ním jinak seznámí.

1.2 Naše metodologie

Náš přístup ke zpracování této studie byl založen na prověřených metodologiích společnosti

PricewaterhouseCoopers. Při vypracování jednotlivých kapitol jsme použili následující postupy:

 vlastní analytická práce pracovníků PwC;

 rozhovory se zástupci dotčených měst a dalších relevantních institucí;

 konzultace ze zástupci EIB a RR MS;

 sběr dat a informací o potenciálních projektech;

 finanční modelování;

 analýza dostupných již dokončených studií k nástroji JESSICA (použité zdroje jsou

uvedeny v kapitole 8 této zprávy).
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1. Úvod (pokračování)

V průběhu zpracování studie byly provedeny rozhovory se zástupci níže uvedených měst a vlastníků

nemovitostí v Moravskoslezském kraji:

 Bohumín

 Frýdek – Místek

 Havířov

 Karviná

 Opava

 Orlová

 Ostrava

 společnost RPG RE Management, s.r.o.

 společnost Vítkovice a.s.

Zástupci PwC se dále zúčastnili workshopu týkajícího nástroje JESSICA pro zástupce měst

Moravskoslezského kraje organizovaného RR MS. Dále byla uspořádána prezentace, které se mimo

zástupců EIB a RR MS zúčastnili zástupci relevantních ministerstev (MMR, MŽP).

Pro zpracování studie byly také využity konzultace s pracovníky MF (PCO) a MMR (odbor

regionálního rozvoje).

1.3 Specifika Moravskoslezského kraje

V této části přinášíme popis podmínek, které panují v Moravskoslezském kraji a jeho vybraných měst

s ohledem na prokázání možné poptávky po finančních zdrojích v rámci nástroje JESSICA. V této

zprávě je uveden popis sedmi měst Moravskoslezského kraje, s jejichž zástupci jsme měli možnost se

setkat v rámci osobních setkání.

1.3.1. Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj leží v nejvýchodnější části České republiky. Celý region má rozlohu téměř

5 500 km2 a svým počtem obyvatel (přes 1,2 milionu) je nejlidnatějším krajem ČR. Jeho současný

charakter do značné míry ovlivnila dřívější orientace této oblasti na těžký průmysl – již v 18. století zde

byl otevřen první uhelný důl. V první polovině století 19. bylo toto zaměření dále rozvíjeno a největší

rozmach zaznamenalo během druhé poloviny století dvacátého. To výrazně poznamenalo jednak

sociální strukturu obyvatel, jednak kvalitu životního prostředí celé oblasti. Současný ústup těžkého

průmyslu ve prospěch lehkých průmyslových oborů a služeb nutí tento region k postupné

transformaci. Nejvýraznější problémy, jimž musí Moravskoslezský kraj v současnosti čelit, jsou tak

v první řadě strukturální otázky úzce související s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností ve srovnání

se zbytkem ČR. V důsledku nynější krize vykazují některá města Moravskoslezského kraje aktuálně

až 14% nezaměstnaných obyvatel; jejich počet přitom bude podle odhadů analytiků trhu práce

i nadále růst. Dalšími překážkami ekonomického rozvoje této oblasti jsou pak také její perifernost

a nízká dopravní obslužnost.
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1. Úvod (pokračování)

Tuto problematiku se Moravskoslezský kraj snaží řešit mimo jiné také pomocí prostředků čerpaných

ze strukturálních fondů EU. Pro období 2007 – 2013 bylo pro ROP MS vyhrazeno celkem

716,09 mil. EUR (to odpovídá zhruba 20 mld. Kč). Tyto zdroje by měly být investovány v rámci čtyř

hlavních os programu, jimiž jsou Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity regionu,

Rozvoj měst a Rozvoj venkova. Ty obsahují konkrétní oblasti podpory, které detailněji specifikují typy

projektů, jež mohou být z tohoto programu podpořeny. Sem patří např. rozvoj dopravní obslužnosti,

rozvoj cestovního ruchu, podpora využívání brownfields aj. Z tohoto programu byly v minulosti době

úspěšně realizovány např. projekty „Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu MSK“

nebo „Kraj mnoha barev a příležitostí“ orientované na propagaci cestovního ruchu v regionu.

Další podporu ze strukturálních fondů může Moravskoslezský kraj čerpat také díky Integrovanému

operačnímu programu (IOP). Ten je primárně zaměřen na modernizaci veřejné správy a podporu

územního rozvoje a cestovního ruchu. Využity dále mohou být i ostatní standardní Operační programy

nabízené Evropskou uniií (např. OP Doprava, OP Životní prostředí aj.). V neposlední řadě může MSK

čerpat zahraniční zdroje také z Finanční pomoci Švýcarska nebo z Finančního mechanismu

Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Již v minulosti mohl Moravskoslezský kraj čerpat značné dotační zdroje z národní úrovně. Tyto byly

zaměřeny zejména na zmírnění dopadů útlumu těžby černého uhlí a výroby v průmyslových závodech

a zároveň na sanaci území po ukončení těžby.

S ohledem na obtíže, jimž musel Moravskoslezský kraj během posledních dvou desetiletí v důsledku

značného snížení významu těžkého průmyslu čelit, se domníváme, že potenciální využitelnost

finančních zdrojů nabízených prostřednictvím finančního nástroje JESSICA je v tomto regionu vysoká.

V následujících odstavcích se tedy pokusíme blíže popsat jejich možné využití v největších městech

Moravskoslezského kraje.

Obrázek 1 Mapa Moravskoslezského kraje
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1.3.2. Karviná

Město Karviná ležící přímo na hranici mezi ČR a Polskem je jen 18 kilometrů vzdálené od Ostravy,

hlavního centra Moravskoslezského kraje. V současné době žije v Karviné cca. 63 000 obyvatel. Její

výhodná poloha na obchodní stezce vedoucí z Uher do Pobaltí ve středověku do značné míry

předurčila její budoucí rozkvět. Další velký rozmach pak přišel ve druhé polovině 18. století, kdy bylo

v oblasti objeveno černé uhlí. Stejně jako u ostatních měst v regionu se však i v Karviné projevil

v devadesátých letech 20. století výrazný hospodářský útlum související s postupným omezováním

těžby a uzavíráním uhelných dolů.

Hlavní problémy tohoto města lze nyní spatřovat v postupném úbytku a stárnutí jeho populace, vysoké

míře nezaměstnanosti, problematické vzdělanostní struktuře obyvatel, nízké kvalitě životního prostředí

a v neposlední řadě také v negativní image Karviné jako průmyslového města, která silně limituje její

potenciál rozvoje cestovního ruchu. Dalším problematickým faktorem je také skutečnost, že třetina

katastrálního území města zahrnuje území po ukončené těžbě, které je v rukou soukromého vlastníka

(RPG).

V současné době je Karviná zapojena hned do několika projektů spolufinancovaných z evropských

strukturálních fondů. Již má připraveny Integrované plány rozvoje města (IPRM) pro ROP i IOP,

v jejichž rámci počítá zejména s revitalizací prostředí problémových sídlišť, která by napomohla

zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel. Karviná se také účatsnila několika projektů

přeshraniční spolupráce s Polskem zaměřených na vzájemnou kulturní i hospodářskou kooperaci i na

podporu cestovního ruchu. Nakonec využila evropské zdroje i pro některí specifické investice, jimiž

jsou např. rekonstrukce zařízení jeslí nebo rozšíření kanalizace.

Z osobních rozhovorů se zástupci města vyplynulo, že Karviná má do roku 2015 zájem proinvestovat

více než 1,5 miliardy korun. Rozpočet města je přitom cca 1 miliarda Kč, celkový objem doposud

získaných dotací však činí rovněž téměř miliardu korun a město navíc disponuje úvěrem na

kofinancování projektů ze strukturálních fondů. Na základě těchto informací se domníváme, že

Karviná je jedním z vhodných adeptů pro využití finančního nástroje JESSICA.
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1.3.3. Ostrava

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou druhým a počtem obyvatel třetím největším městem

České republiky (cca 300 000 obyvatel). První doložené osídlení dnešního území města pochází už ze

starší doby kamenné. Po středověkém rozkvětu přišly katastrofy v podobě válek a ničivých povodní

i požárů. Nález uhelných ložisek spolu s napojením Ostravy na železniční dráhu a založením

vítkovických železáren pak přineslo Ostravě znovu prosperitu, na niž město navázalo dalším rozvojem

těžkého průmyslu po druhé světové válce. Tehdy byla Ostrava nazývána „městem uhlí a železa“, nebo

také „ocelovým srdcem republiky“. Po roce 1989 přišlo období převratných změn: v červnu 1994 byla

definitivně ukončena historie ostravského důlního podnikání, o 4 roky později vyhasly i pece

vítkovických železáren. Nyní se Ostrava orientuje převážně na strojírenský průmysl a výrobu oceli.

Podporuje vznik průmyslových zón i klastrů, jejichž cílem je usnadnit podnikání a podpořit příliv

investic. Snaží se investovat také do rozvoje infrastruktury a cestovního ruchu, stejně jako do zlepšení

kvality životního prostředí.

Pro podporu podnikání i zkvalitnění životních podmínek ve městě Ostrava hojně využívá také dotace

ze strukturálních fondů EU. Čerpá z ROP MS, z IOP i z tématických operačních programů. Ze všech

těchto zdrojů již byly financovány četné projekty – namátkou můžeme zmínit např. realizaci

energetických úspor na několika ZŠ nebo revitalizaci některých městských sadů a parků. Ostrava se

zapojila rovněž do programu ACT4PPP, jehož výstupem by mělo být ustavení vhodné struktury PPP

pro regeneraci brownfieldu Hrušov. Město navíc za asistence evropských fondů souběžně zpracovává

hned dva IPRM. Cílem prvního z nich je zlepšení dopravní obslužnosti centra města, revitalizace řeky

Ostravice a rozvoj aktivit ostravské zoo, cílem druhého pak zejména podpora vzdělání, výzkumu

a vývoje společně s řešením dopravní infrastruktury.

Právě výše zmíněná regenerace brownfieldu Hrušov je jedním z projektů, na něž by mohly být zdroje

poskytované z finančního nástroje JESSICA vhodně využity. Jeho očekávané náklady jsou podle

tvrzení zástupců města cca. 750 miliónů Kč, většina z nich připadne zřejmě na sanace důlních škod.

Také v tomto případě je nutné řešit vlastnickou strukturu pozemků. Významným vlastníkem v této

lokalitě je město Ostrava a RPG, které odkupuje pozemky od dalších vlastníků. Lze říci, že v tomto

případě funguje velmi dobře dohodnutá spolupráce mezi městem a soukromým subjektem.

Další možnosti pak vidíme např. v investování prostředků do projektů Nová Karolina (plánovaný

administrativní komplex s obchody, restauracemi a parkovací plochou, který by měl svou rozlohou

patřit mezi pět největších administrativních objektů v ČR) nebo Nové Vítkovice. Zde by měl vzniknout

areál s byty, kancelářemi a obchody, ale také výzkumným pracovištěm a prostory pro vysokoškoláky.
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1.3.4. Opava

Statutární město Opava je v současné době jedním z významných kulturních a průmyslových center

českého Slezska s celkovým počtem obyvatel kolem 60 000. Její historie sahá podle doložených

písemných záznamů až do poloviny 12. století. Opava v minulosti nebyla příliš hospodářsky

rozvinutým městem; teprve její napojení na železnici v roce 1855 přineslo alespoň mírné oživení, a to

hlavně potravinářskému a soukenickému průmyslu. Výraznější rozmach pak zaznamenala

v poválečném období, kdy byly vystavěny nové obytné čtvrti a průmyslové závody, především pro

strojírenský, papírenský potravinářský a farmaceutický průmysl. Také v současnosti je opavská

ekonomika poměrně diverzifikovaná, zaměřená primárně na strojírenství, farmacii, polygrafii a výrobu

obalů. Zásluhou kvalitního podnikatelského prostředí získala Opava v loňském roce za

Moravskoslezský kraj cenu Město pro byznys vyhlašovanou prestižním českým hospodářským

týdeníkem Ekonom.Nezaměstnanost se zde trvale pohybuje nad celorepublikovýcm průměrem, přesto

však patří dlouhodobě k nejnižším v rámci Moravskoslezského kraje.

V souvislosti s plány budoucího rozvoje města Opava představila svůj Strategický plán ekonomického

a územního rozvoje pro období 2007 – 2020. Ten je rozdělen do pěti hlavních prioritních oblastí

(Ekonomika, Infrastruktura, Lidé, Životní prostředí a Správa města a městských částí), které jsou pak

členěny na jednotlivá opatření obsahující konkrétní plánované aktivity včetně předpokládaného období

jejich realizace. Opava připravila také katalog svých rozvojových území, kde je obsažen

reprezentativní výběr nejvýznamnějších ploch určených pro novou bytovou a průmyslovou výstavbu

nebo vznik sportovních a rekreačních zařízení. O finanční zdroje z EU se Opava uchází zejména na

základě dvou IPRM. Prvním z nich je IPRM Přitažlivé město, který má zajistit prostředky z prioritní osy

3 – Rozvoj měst, oblasti podpory 3.1 – Rozvojové póly regionu. Z nich by mohly být financovány např.

regenerace parků, značení turistických atraktivit nebo opravy fasád domů v centru města. Druhým

IPRM je pak IPRM Bydlení zacílený na finanční prostředky z IOP z prioritní osy 5 – Národní podpora

územního rozvoje. Ten se již dočkal svého schválení: konkrétně jde o IPRM Kateřinky pro rozvoj

panelových sídlišť, v jehož rámci bylo Opavě přiznáno celkem 6,44 milionu EUR.

Při osobních rozhovorech se zástupci města Opavy vyšlo najevo, že téměř všechny předložené

projekty jsou v tuto chvíli ve stavu projektového záměru a s jejich realizací se nepočítá dříve než

v roce 2010.

Z finančního hlediska je město poměrně konzervativní. Loňské hodpodaření ukončilo s přebytkem

a jeho dluhová služba se pohybuje kolem 10 %. Opava má přitom jen minimální zkušenosti se

spoluprací se soukromými subjekty. Domníváme se, že využitelnost finančního nástroje JESSICA je

v případě Opavy vysoká: finanční zázemí města je poměrně silné, nabízí se zde množství

potenciálních projektů a implementace finančního nástroje JESSICA by Opavě mohla napomoci

zapojit do investic též četné soukromé partnery.
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1.3.5. Havířov

Havířov patří svým počtem obyvatel (přes 82 000) mezi největší města Moravskoslezského kraje.

Jeho historie je jedna z nejkratších v celé ČR: Havířov byl založen teprve ve 20. století, konkrétně

v roce 1947, a to v souvislosti s potřebou zajistit byty pro zaměstnance dolů a hutí v období

průmyslového rozmachu Ostravska po 2. světové válce. Tehdejší charakter a rychlost výstavby z něj

udělaly jedno z typických socialistických „sídlištních“ měst a determinují do značné míry i jeho

současný ráz: je zde minimum průmyslových i jiných podniků a velmi omezená škála průmyslových

odvětví. Velká část ekonomicky aktivních obyvatel jezdí za prací mimo město. Míra nezaměstnanosti

zde již od konce devadesátých let dosahuje dvojciferných hodnot; největší pokles zaznamenala v roce

2008 (14,08 %), v souvislosti se současnou hospodářskou krizí však lze předpokládat její strmý růst.

S ohledem na všechna výše uvedená specifika také Havířov usiluje o podporu svého rozvoje za účasti

strukturálních fondů EU. I on má zpracovány dva IPRM; první z nich, v rámci IOP, představuje plán

regenerace sídliště Šumbark, druhý, nazvaný Přitažlivé město Havířov (v rámci ROP) předkládá

návrhy na regeneraci brownfields a veřejných prostranství a výstavbu a zhodnocení technické

infrastruktury pro sport, práci s dětmi a mládeží, kulturu a další volnočasové aktivity. V polovině roku

2008 navíc schválil Strategický plán rozvoje města II, který identifikuje pět hlavních problémových

okruhů rozvoje města (Město, Ekonomika, Infrastruktura, Sociální prostředí a lidské zdroje a Životní

prostředí). Nová strategie by měla napomoci zlepšit pověst města jako místa k životu, zkvalitnit

poskytování veřejných služeb, posílit infrastrukturu a v neposlední řadě podpořit rozvoj

sofistikovaného průmyslu, který nevyžaduje větší prostory a nezatěžuje životní prostředí.

Jakékoli aktivity v oblasti ekonomického rozvoje města nicméně podobně jako v případě Karviné

naráží na překážku vlastnictví vhodných pozemků. Většina pozemků v intravilánu města je v rukou

soukromého vlastníka (RPG).

I Havířov by se mohl stát jedním z měst, která mohou zdroje nabízené prostřednictvím finančního

nástroje JESSICA využít. Zástupci města během rozhovorů s pracovníky PwC uvedli, že pokud

nebudou nalezeny jiné finanční zdroje, zváží možnost využití finančního nástroje JESSICA, jakmile

budou známy přesné podmínky poskytování podpory z tohoto rámce vhodnými projekty, o jejichž

realizaci se nyní uvažuje, mohou být například areál pro volnočasové aktivity (cca za 0,5 mld Kč) nebo

výstavba nového komplexu vysoké školy.

1.3.6. Bohumín

Město Bohumín patří se svými 23 000 obyvateli k menším z měst, která jsme pro svou analýzu zvolili.

Jeho hlavními devizami jsou výhodná poloha na hranici dvou států a na křižovatce železničních tratí

a blízkost moravskoslezské metropole. Na jedné straně je charakterizován množstvím zeleně

a vodních toků, na straně druhé pak rozšířeným průmyslem a hustou dopravou.

Mezi nejvýznamnější místní zaměstnavatele patří četní výrobci železných materiálů (Bekaert, s.r.o.,

Bonatrans, a.s., Železárny a drátovny Bohumín, a.s. aj.) a České dráhy. V důsledku současné krize

i tady překonala nezaměstnanost počátkem roku 2009 desetiprocentní hranici.
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Bohumín představuje mnoho vizí svého budoucího rozvoje. V blízkosti budoucí dálnice D47, která má

městem procházet, již rezervoval cca 15 hektarový prostor pro potenciální investory. Další možnou

průmyslovou zónou se pak může stát i lokalita na území sousední Dolní Lutyně. Uvažuje se též

o možném splavnění řeky Odry a o výstavbě překladišť – silničního a železničního terminálu, který by

byl napojen na širokorozchodnou trať a propojil tak Evropu a Asii. Aktualizovaný strategický plán

rozvoje města jmeniuje tři hlavní strategické oblasti (Ekonomický rozvoj, Kvalitu života a Image

města), v jejichž rámci identifikuje dílčí problémy Bohumína a navrhuje způsoby jejich řešení. Bohumín

připravil také vlastní IPRM pro IOP. V oblasti Nový Bohumín chce město vybudovat kvalitní bydlení

doprovázené revitalizací okolí, odpočinkových zón a hřišť. Realizace cílů obsažených v IPRM má

probíhat do roku 2015.

Navzdory menšímu počtu obyvatel je i Bohumín jedním z vhodných potenciálních adeptů pro využití

zdrojů prostřednictvím finančního nástroje JESSICA. Hlavním důvodem je zejména jeho strategická

poloha, která může napomoci přilákání soukromých investorů. Další výhodou je i skutečnost, že

Bohumín má zkušenosti s realizací projektu v rámci PPP. Většina pozemků využitelných pro zájemce

z řad investorů je navíc ve vlastnictví města, což výrazně zjednodušuje případná jednání o jejich

odkupu. Bohumín nabízí hned několik projektů, jež by bylo možné zapojit; namátkou jmenujme např.

investice do Národního domu ve Starém Bohumíně, které mají zahrnovat i regeneraci přilehlého okolí.

1.3.7. Frýdek – Místek

Frýdek – Místek je se svými cca. 61 000 obyvateli jedním z větších měst Moravskoslezského kraje.

Město má zajímavou historii: v 19. století došlo tehdy ještě ve dvou samostatných městech, Frýdku

a Místku, k prudkému rozvoji textilní výroby a železářství. Později, když se k těmto oborům přidala

i důlní činnost, zaznamenala obě města hospodářský rozmach charakterizovaný přílivem nových

pracovních sil spojeným s rozsáhlou stavební činností. Ten jim přinesl výrazné oživení. Ke sloučení

Frýdku a Místku do jednoho společného celku došlo počátkem roku 1943 nezvratným nařízením

tehdejších úředníků. Nové město bylo nejprve pojmenováno Frýdek; po dlouho trvajících diskuzích byl

pak roku1955 definitivně odsouhlasen současný název města. Svůj průmyslový ráz si město uchovalo

až do 90. let 20. století. Teprve na počátku nového tisíciletí počet obyvatel zaměstnaných

v železářských závodech strmě klesá. Přesto město prozatím netrpí výraznou nezaměstnaností:

automobilka Hyundai v sousedních Nošovicích i v současnosti stále poskytuje dostatek pracovních

míst.
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I Frýdek – Místek má již zpracované IPRM pro ROP i IOP sdružující projekty plánované pro

spolufinancování ze zdrojů EU. První z nich, nazvaný Přitažlivé město, je zaměřený zejména na

podporu následujících oblastí: obnova zanedbaných území a prostranství, zvýšení kvylity zón bydlení,

budování a/nebo zlepšení infrastruktury pro sport, kulturu, volný čas a cestovní ruch a nakonec

ochrana a obnova pomátek a jejich využití. Druhý, orientovaný na regeneraci sídliště Slezská,

zahrnuje kompletní úpravy sídlištního prostoru, sanaci dopravní a technické infrastruktury, budouvání

nekomerčních rekreačních ploch a dále samotnou regeneraci bytových domů; tj. renovaci, zateplení,

opravy izolací apod. V rámci obou IPRM se tak počítá s realizací konkrétních projektů, které by měly

zpříjemnit tvář současného města. IPRM Sídliště Slezská je již dokonce schválen; i když ne v plné

plánované výši. Za účasti zdrojů z IOP byly pořízeny také Územně analytické podklady Frýdku –

Místku.

Frýdek – Místek by mohl využít finanční zdroje poskytované prostřednictvím finančního nástroje

JESSICA zejména v souvislosti s nedávno schváleným IPRM Sídliště Slezská. Město má dobré

finanční zázemí (dluhová služba se pohybuje okolo 6%) a navíc disponuje četnými zkušenostmi

s regeneračními projekty. Jako jeden z nejvhodnějších potenciálních projektů pro finanční nástroj

JESSICA lze uvést výstavbu hromadných garáží. Do této investice hodlá město vložit příslušný

pozemek; jinak chce nalézt strategického partnera, který by projekt realizoval a případně i provozoval.

Dalším z možných projektů je pak třeba využití kasáren Palkovická – zde město teprve připravuje

studii využitelnosti a prozatím nenalezlo strategického investora, který by o objekt jevil zájem.

1.3.8. Orlová

Historie Orlové (cca 32 000 obyvatel) se odvíjela podobně jako u ostatních větších měst

Moravskoslezského kraje. Její význam vzrostl teprve v 19. století v souvislosti s počátky těžby uhlí.

Vznikají zde nejen těžní provozy, ale i četné havířské kolonie. Spolu se změnami zástavby také

prudce narůstá populace města. Také Orlová profitovala zejména ze své strategické polohy na

železničí trati spojující velká střediska Rakousko – Uherské monarchie. Počátkem 20. století se pak

Orlová stala významným obchodním střediskem celé těšínské oblasti. Po 2. světové válce

pokračovala její orientace n těžbu uhlí, která se výrazně negativně projevila důlními škodami na

domech a architektuře. Z těchto důvodů se dokonce uvažovalo o úplné likvidaci města a přestěhování

jeho občanů. Tento záměr nakonec nebyl realizován díky výstavbě rozlehlého sídliště v Horní Lutyni,

kam byli přestěhováni Orlované z poddolovaných částí města. V současné době dochází ke změnám

hospodářské orientace města, které se nyní zaměřuje především na lehký průmysl a služby. Rovněž

jsou postupně revitalizovány historické lokality. Specifikem města Orlová v souvislosti s ekonomickým

rozvoje je skutečnost, že většina obyvatel nepracuje na území města. To má za následek nižší daňové

příjmy do rozpočtu města a tedy méně zdrojů na investiční akce realizované městem.
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Město Orlová prozatím v souvislosti se svými rozvojovými plány realizovalo z evropských fondů pouze

vytvoření Územně analytických podkladů a IPRM pro IOP. Územně analytické podklady jsou

základním strategickým dokumentem, od něhož by se měly odvíjet veškeré další plány budoucího

rozvoje Orlové. Popisují hodnoty příslušného katastrálního území, limity jeho využití i další potenciální

problémy k řešení včetně záměrů na provedení možných změn. V polovině roku 2008 byl

zastupitelstvem města schválen také IPRM pro lokalitu Orlová – Poruba, který má usnadnit čerpání

dotací z IOP. Tato zóna byla pro revitalizaci vybrána zejména s ohledem na vysokou míru sociálního

vyloučení jejích obyvatel související s vysokou míru nezaměstnanosti, nízkým vzděláním, vysokou

mírou kriminality a velkým počtem příslušníků národnostních menšin. Hlavními cíli IPRM je zlepšit

kvalitu veřejných prostranství a způsob jejich využití, modernizovat bydlení v této lokalitě, snížit

energetickou náročnost budov školských zařízení a úspěšně integrovat romské menšiny do místního

života.

Také Orlová je podle našeho názoru jedním z možných adeptů pro využití finančního rámce JESSICA.

Největším problémem současnosti, kterému musí město v souvislosti s realizací svých rozvojových

plánů čelit, je vlastnictví vhodných pozemků v rukou soukromníků (OKD, RPG apod.). Na druhou

stranu však i Orlová uvažuje o několika projektech, v jejichž rámci by bylo možné finanční nástroj

JESSICA využít. Jsou jimi např. výstavba parkovacího domu, tvorba volnočasové zóny okolo

koupaliště nebo přestavba náměstí zahrnující výstavbu garáží a administrativních budov.

1.3.9. RPG RE, s.r.o.

Skupina RPG Real Estate byla založena 1. června 2006 v důsledku restrukturalizace nedůlního

majetku společnosti OKD, a.s. – největší důlní společnosti v České republice. Celou skupinu řídí

společnost RPG RE Management. Tato společnost je rovněž zodpovědná za speciální projekty, mezi

které lze rovněž zařadit participaci na projektech typu JESSICA. Mezi služby poskytované touto

společností patří správa majetku a nemovitostí a rovněž aktivity v oblasti developmentu jako jsou

například development projektů v portfoliu společnosti či vyhledávání nových investičních možností.

RPG Real Estate působí v současné době zejména právě v Moravskoslezském kraji (v Ostravě,

Frýdku-Místku, Opavě, Havířově, Karviné, Orlové a v dalších městech a obcích). V tomto kraji vlastní

společnost cca 44 000 bytů, ve kterých žije 100 000 lidí. Průměrná doba stáří bytů je 54 let.

Skupina dále vlastní pozemky v Moravskoslezském kraji včetně oblastí typu brownfield. Významným

vlastníkem pozemků je skupina zejména ve městech Havířov, Karviná, Orlová a Ostrava. V případě

Havířova vlastní skupina dokonce 95 % území intravilánu, jak bylo uvedeno výše.

S ohledem na výše uvedené je skupina RPG Real Estate je velice významným hráčem v oblasti

regenerace měst v Moravskoslezském kraji. Sama skupina si je vědoma této role, jak i uvádí na svých

webových stránkách: „Máme velký potenciál spolupodílet se na celkovém rozvoji Moravskoslezského

kraje. Proto jsme již navázali velmi úzké vztahy s představiteli kraje, měst i obcí a snažíme se s nimi

koordinovat naše vzájemné rozvojové a investiční plány.“
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1.3.10. Vítkovice a.s.

Vítkovice a.s. představuje jednu z nejvýznamnějších skupin v oblasti těžkého strojírenství s dosahem

působnosti v rámci střední Evropy. V současné době celá skupina nese název po své mateřské

společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Výrobní program je rozdělen v rámci dceřiných společností na

osm základních pilířů skupiny (např. metalurgie, dopravní strojírenství, těžké strojírenství atd.).

Co se týká problematiky regenerace měst, společnost vlastní rozsáhlé brownfieldy zejména v Ostravě.

Jednou z oblastí jsou Dolní Vítkovice
1
. Pro část tohoto území již byly zpracovány architektonické

studie na jeho využití. Pro rozvoj tohoto území mluví nejen to, že v současnosti již není de facto

používáno pro průmyslovou výrobu, ale i jeho rozloha a výhodná poloha v těsné blízkosti centra města

Ostrava. Jak v rámci našich rozhovorů uvedl jeden ze zástupců společnosti, přichází nyní čas pro

„hledání občanské funkce v průmyslové zóně“.

1.4 Shrnutí a východiska pro nastavení pravidel finančního nástroje JESSICA

v Moravskoslezském kraji

1.4.1. Dostatečná poptávka

Na základě provedeného průzkumu a rozhovorů se zástupci vybraných měst lze říci, že města v tuto

chvíli disponují dostatečným množstvím investičních záměrů v oblasti regenerace/rozvoje měst

vhodných k podpoře finančního nástroje JESSICA (více v kapitole 3.1.1 této zprávy).

1.4.2. Závislost měst na dotačních zdrojích

Z hlediska financování projektů lze říci, že města Moravskoslezského kraje v minulosti i současnosti

využívají zejména velkého přílivu dotačních zdrojů (ať už národních či evropských – viz kapitola

2.1 této zprávy). Ve prospěch použití finančního nástroje JESSICA mluví fakt, že tyto zdroje jsou

jednak časově omezené a jednak mají své limity s ohledem na disponibilní alokace a nastavená

pravidla čerpání, která jsou v mnoha ohledech velmi rigidní. Někteří představitelé měst si již

uvědomují, že do budoucna bude nutné najít jiné zdroje, jak financovat své investiční záměry.

1.4.3. Neochota zvyšovat zadlužení města

Důležitým faktorem pro nastavení finančního nástroje JESSICA je skutečnost, že zástupci měst

nejsou ochotni zvyšovat zadluženost měst (tím spíše v době finanční a hospodářské krize, kdy je

zřejmá reálná hrozba snižování daňových příjmů do městských rozpočtů). Nicméně úroveň ukazatele

dluhové služby je ve všech případech na velmi dobré úrovni.

1
Areál o rozloze cca 150 ha, na jehož území se nachází i národní kulturní památka důl Hlubinná
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1.4.4. Vlastnictví pozemků vhodných pro realizaci projektů

Dalším faktorem ovlivňujícím rozvojové projekty je vlastnictví vhodných pozemků. Pozemky jsou často

ve vlastnictví soukromých subjektů (RPG, OKD, Vítkovice atd.). Pouze v případě Opavy, Bohumína

a Frýdku-Místku se tento problém neobjevuje. Z tohoto důvodu je nutné, aby na všech záměrech úzce

spolupracovala města s těmito soukromými vlastníky. Nicméně na základě provedených rozhovorů

bylo zjištěno, že tato spolupráce je v současné době na začátku a probíhá víceméně pouze v oblasti

bytové problematiky či několika málo projektů (např. projekt Hrušov v Ostravě).

1.4.5. Minimální zkušenosti se spoluprací veřejného a soukromého sektoru

V rámci našeho průzkumu jsme také zjistili, že obce a města v Moravskoslezském kraji mají velmi

omezenou zkušenost se spoluprací veřejného a soukromého sektoru. Dosud existují dvě oddělené

linie projektů – projekty realizované ze strany měst a projekty realizované soukromými investory –

developery. Ukazuje se, že v současné době mají oba dva tyto modely limity použití.

Na základě rozhovorů se zástupci měst i soukromých vlastníků nemovitostí bylo zjištěno, že na straně

měst panují obavy z možné spolupráce se soukromým subjektem. Zároveň bylo zjištěno, že soukromí

vlastníci mají často své vlastní plány na hospodaření se svým majetkem, které ne vždy konzultují se

zástupci dotčených měst a tak se stává, že tyto plány nemusí být v souladu se strategickými

dokumenty měst (územní plán, plán rozvoje apod.). V tomto ohledu bude do budoucna třeba zajistit

intenzivnější komunikaci mezi zástupci měst a soukromých vlastníků (nejlépe prostřednictvím

facilitace tohoto procesu nestranným subjektem).

Z hlediska výše uvedeného lze říci, že pro nastavení pravidel finančního nástroje JESSICA

v Moravskoslezském kraji budou důležité následující faktory:

 jednoduchost a flexibilita pravidel tak, aby bylo zajištěno rychlé čerpání prostředků;

 podmínky, za kterých budou prostředky poskytovány, tedy měly by být výhodnější než

v případě standardních úvěrů od komerčních bank;

 možnost realizovat projekty, které zahrnují vstup soukromého partnera jako vlastníka

nemovitosti;

 změnu pravidel pro IPRM tak, aby úprava stávajících či vytvoření nových IPRM bylo

jednodušší, než je tomu v současnosti (příp. aby se za IPRM mohl považovat jiný

dokument týkající se strategického rozvoje města).
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2.1 Přidaná hodnota implementace finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji

Abychom mohli určit přidanou hodnotu implementace finančního nástroje JESSICA

v Moravskoslezském kraji, je nutné porovnat její možnosti s dalšími možnými zdroji financování

projektů, na něž je JESSICA zaměřena. Těchto nástrojů existuje celá řada; jedná se o operační

programy financované ze strukturálních fondů EU, jednak o některé další veřejné, případně soukromé

zdroje.

Níže tedy uvádíme jejich výčet spolu se stručnými charakteristikami potenciálních projektů a příjemců

finančních prostředků; přitom se vždy pokusíme identifikovat jednotlivé oblasti finančního nástroje

JESSICA, které nabízejí podporu obdobným projektům. Jedná se o následující:

1. rozvoj městské infrastruktury včetně dopravních, vodohospodářských, energetických

a jiných infrastruktur;

2. udržitelnost kulturních a architektonických památek;

3. sanace a dekontaminace bývalých průmyslových areálů;

4. výstavba kancelářských prostor pro malé a střední podniky;

5. výstavba budov vysokých škol včetně zařízení zaměřených na medicínu,

biotechnologie aj.;

6. zvýšení energetické účinnosti objektů.

2.1.1. Operační programy financované ze strukturálních fondů EU

Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko

Mezi operačními programy v první řadě zmíníme ROP MS. Jak jsme již uvedli při představení

Moravskoslezského kraje a jeho nejdůležitějších center, je tento nástroj financování

moravskoslezskými městy využíván poměrně frekventovaně. Podporuje přitom některé oblasti, na něž

mohou být využity také zdroje z finančního rámce JESSICA. První z těchto oblastí je zvýšení kvality

dopravní infrastruktury a obslužnosti. Zdroje z ROP MS zde mohou být vynaloženy např. na výstavbu

a modernizaci silnic nebo cyklostezek, výstavbu obchvatů nebo rekonstrukci křižovatek. Podporována

je také modernizace vozidel MHD, rekonstrukce zastávek a terminálů, budování parkovišť nebo

zavádění řídících a informačních systémů pro městskou hromadnou dopravu. Příjemci dotace se

přitom mohou stát jednak sám Moravskoslezský kraj, jednak jednotlivé obce nebo např. Správa silnic

MSK nebo Správa železniční dopravní cesty. Možnost využití těchto zdrojů se tak v podstatě shoduje

s možností využití finančního nástroje JESSICA, a to konkrétně její první oblasti orientované na

financování kompletní městské infrastruktury včetně dopravních, vodohospodářských a energetických

infrastruktur.
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Z ROP MS mohou být financovány také další specifické oblasti, např. infrastruktura veřejných služeb.

Sem je zahrnuta podpora sociálních služeb, vzdělávací infrastruktury a volnočasových aktivit pro děti

a mládež. Tyto zdroje mohou využívat nejen MSK a obce, ale také státní podniky a státní neziskové

organizace, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, poskytovatelé sociálních

služeb a mnoho dalších podobných subjektů. Také projekty realizované v rámci rozvoje infrastruktury

veřejných služeb prozatím za účasti ROP MS by mohly být kofinancovány z první, případně částečně

i čtvrté oblasti finančního nástroje JESSICA.

Nakonec lze ROP MS využít také pro podporu aktivit cestovního ruchu, respektive pro revitalizaci

brownfields. I v tomto případě jde v oblasti cestovního ruchu o klasické dotace zaměřené na rozvoj

služeb, revitalizaci památek a jiných zajímavostí, v oblasti revitalizace brownfields pak o jejich

dekontaminaci, terénní úpravy, výsadbu zeleně a rekonstrukci stávajících objektů. Tyto dotace mohou

čerpat MSK a jeho obce, dotace na podporu cestovního ruchu pak navíc ještě státní neziskové

organizace a podniky. Také tyto oblasti přitom mohou být podpořeny ze zdrojů nabízených finančním

nástrojem JESSICA, konkrétně z druhé a třetí oblasti týkající se rekonstrukcí kulturních památek,

respektive sanace bývalých průmyslových areálů.

Operační program Životní prostředí

Dalším možným zdrojem financování, který může být v MSK využíván a v některých oblastech se více

nebo méně překrývá s oblastmi podporovanými finančním nástrojem JESSICA, je Operační program

Životní prostředí. Ten podporuje primárně projekty, které mohou být podpořeny z již zmíněné třetí,

případně šesté oblasti finančního nástroje JESSICA (v jejím rámci lze financovat zvýšení energetické

účinnosti vybraných objektů). OPŽP je orientován na omezování průmyslového znečišťování

a snižování environmentálních rizik, udržitelné využití energetických zdrojů nebo zlepšování

vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

Dotace mohou být čerpány mnoha subjekty; zmiňme stručně např. územní samosprávné celky a jejich

svazky, obce a kraji zřízené organizace, neziskové a příspěvkové organizace, podniky a další.

Projekty, které mohou tyto dotace získat, mohou být nejrůznějšího zaměření: mohou modernizovat

a intenzifikovat čistírny odpadních vod, mohou se orientovat na výstavbu nových a rekonstrukci

stávajících zařízení pro zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie nebo na zvýšení kvality

zateplení vybraných budov apod. OPŽP nakonec poskytuje zdroje také na rozvoj infrastruktury pro

environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, jejímž cílem je investiční podpora vzdělávacích,

poradenských a informačních center nebo tvorba a vydávání odborných materiálů a pomůcek.
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Integrovaný operační program

Jedním z dalších operačních programů využitelných v Moravskoslezském kraji je také Integrovaný

operační program. Ten nabízí dvě specifické oblasti podpory: první z nich je podpora využití

potenciálu kulturního dědictví, druhá pak zlepšení prostředí v problémových sídlištích. V rámci první

oblasti mohou být vytvořena národní metodická centra pro vybrané oblasti kulturního dědictví nebo

nohou být realizovány vzorové projekty obnovy a využití součástí nemovitého památkového fondu ČR.

Opět jde o dotace, které mohou čerpat organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové

organizace, nestátní neziskové organizace, obce a jimi zřizované organizace a zájmová sdružení

právnických osob. Obdobné projekty přitom mohou být potenciálně podpořeny také pomocí finančního

nástroje JESSICA, konkrétně z jeho druhé oblasti.

IOP zaměřený na zlepšení prostředí problémových sídlišť je v současnosti využíván v mnoha velkých

městech Moravskoslezského kraje. Zahrnuje revitalizaci veřejných prostranství, regeneraci bytových

domů a v neposlední řadě také pilotní projekty zaměřené na řešení situace romských komunit

ohrožených sociálním vyloučením. O dotaci mohou žádat jednak samotné obce, jednak přímo vlastníci

bytových domů. Projekty realizované v rámci této oblasti IOP mohou být podpořeny také ze zdrojů

nabízených prostřednictvím finančního nástroje JESSICA, a to hlavně z její první oblasti.

Operační program Podnikání a inovace

Moravskoslezští podnikatelé mohou pro své aktivity využít také Operační program Podnikání

a inovace. Ten se koncentruje na zkvalitnění infrastruktury pro podnikání, především formou vytváření

a rozvoje podnikatelských nemovitostí na úrovni evropských standardů. Mimo jiné tak rovněž

podporuje např. regeneraci brownfields. Nejčastějšími žadateli mohou být přirozeně podnikatelské

subjekty; vždy je přitom prověřováno, zda by bylo možné projekty financovat v rámci PPP. Také v této

oblasti je přitom možné využít potenciál finančního nástroje JESSICA; zejména zdrojů nabízených

v její první a třetí oblasti.

2.1.2. Další veřejné zdroje

Programy Moravskoslezského kraje

Další veřejné zdroje, které mohou být vynaloženy na obdobné projekty, jaké může podporovat

JESSICA, pak mohou představovat tři programy financované přímo Moravskoslezským krajem. Jedná

se o:

 program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009;

 program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel;

 program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí

v Moravskoslezském kraji na rok 2009.

Tyto programy jsou vyhlašovány Moravskoslezským kraj vždy na konkrétní rozpčtový rok. Množství

disponibilních prostředků vždy záleží na konkrétních rozpočtových možnostech Moravskoslezského

kraje.
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Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

V tomto případě se jedná o prostředky poskytované Vládou ČR za účelem odstraňování ekologických

škod vzniklých před privatizací těžebních společností, v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na

revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje. Tento program běží již od roku 2002, kdy

se Vláda ČR rozhodla vyčlenit 20 mld. Kč z privatizačních výnosů na uvedené činnosti.

2.1.3. Finanční prostředky poskytované soukromými subjekty

Obce a města v České republice mohou mimo dotačních prostředků využít k financování svých potřeb

také komerční zdroje poskytované bankami.

V současné době má většina bank na českém finančním trhu ve svém portfoliu dva typy produktů pro

instituce z veřejného sektoru. V prvním případě se jedná o úvěry v souvislovisti s projekty

financovanými ze strukturálních fondů EU. Banky jednak poskytují úvěry na před- či spolufinancování

projektů, kdy úvěr bude splácen ze získané dotace. Zároveň banky poskytují úvěr na úhradu těch

výdajů projektů, které nejsou kryty dotací.

Druhým typem produktu je úvěr na investiční aktivity daného města. Banky poskytují prostředky

na financování hmotného i nehmotného investičního majetku (včetně projektů) a obnovy stávajícího

investičního majetku. Cílem je podpora finančně náročných investičních akcí a řešení časového

nesouladu mezi příjmi a výdaji komunálních rozpočtů.

2.1.4. Překážky pro získávání finančních zdrojů

Na základě výše uvedených informací se lze domnívat, že města a obce v Moravskoslezském kraji

mají k dispozici dostatečné množství finančních zdrojů k financování svých záměrů. Nicméně pro

správné pochopení nabídky finančních prostředků je nutné si uvědomit překážky, které při použivání

těchto zdrojů existují.

Veřejné zdroje

Při použití veřejných zdrojů je nutné vzít v úvahu zejména následující omezení:

 omezená výše disponibilních prostředků – vždy bude existovat otázka výše disponibilní

alokace a to z důvodu, že projekty v oblasti regenerace měst jsou finančně nákladné

a často rozpočet jednoho projektu několikanásobně překračuje možnosti relevantního

operačního programu/prioritní osy. V případě strukturálních fondů jsou alokace dané na

základě programových dokumentů schválených EK a navýšení prostředků do relevantních

prioritních os je možné řešit pouze přesunem z jiných prioritních os v rámci daného

operačního programu. Tato skutečnost navíc podléhá schválení EK. V případě národních

programů (příp. regionálních) bude výše disponibilních zdrojů záviset na rozpočtových

možnostech státu (příp. daného kraje).
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 omezené časové období – v případě strukturálních fondů EU jsou prostředky vázány na

použití v rámci programovacího období (při zohlednění pravidla N+3/N+2). Prostředky

národních/regionálních programů jsou často k dispozi na dobu jednoho kalendářního roku

a to z důvodu, že jsou vázány na rozpočtové období.

 velmi úzce definovaný předmět podpory – Projekty v oblasti rozvoje měst často překračují

rámec jedné oblasti podpory/prioritní osy či operačního programu. Proto je nutné

projektový záměr rozdělit do několika samostatných částí, což následně zvyšuje náročnost

při realizaci. Často je také nutné upravit účel a cíl projektu tak, aby vyhovovaly pravidlům

stanoveným poskytovatelem dotace. Tato skutečnost může mít za následek, že se

nepodaří naplnit původně plánované záměry.

 stanovení přísných pravidel programů – stanovená pravidla často neumožňují realizaci

záměrů, které jsou typově vhodné pro podporu z finančního nástroje JESSICA. Často jsou

definována omezení pro projekty, které v sobě nesou možnost vytváření příjmů, zahrnují

soukromého partnera nebo je v jejich rámci nutné řešit majetkové vztahy.

Soukromé zdroje

Hlavní omezení pro použití soukromých zdrojů v sobě nesou samotné záměry a to proto, že nebývají

dostatečně ziskové, aby byly zajímavé pro financování soukromými subjekty. Navíc, jak již bylo

řečeno, města a obce v Moravskoslezském kraji tento způsob financování svých aktivit vyhledávají až

ve chvíli, kdy se jim nepodaří nalézt jiný zdroj.

Na tomto místě je také nutné zmínit, že omezený přístup k soukromým zdrojům finančních prostředků

je v tuto chvíli ještě umocněn probíhající finanční krizí, kdy banky a další finanční instituce jsou

v půjčování prostředků obezřetnější.
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2.2 Právní překážky při implementaci finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském

kraji

2.2.1. Veřejná podpora

Na základě článku 87 a násl. Smlouvy o založení ES se státní podporou rozumí zvýhodnění určitého

podniku na úkor veřejných prostředků, pokud tím hrozí narušení hospodářské soutěže a může to mít

vliv na vnitrokomunitární obchod. Až na určité výjimky (např. podpory k náhradě škod při přírodních

pohromách) musí být státní podpory před jejich poskytnutím povoleny EK. Při posuzování žádostí

o povolení EK porovnává kladné a záporné důsledky zvažované podpory. Určité typizované státní

podpory, které dříve EK obecně shledala slučitelné se společným trhem, mohou být poskytnuté bez

předchozího povolení EK
2
, u některých jiných častých typů státní podpory EK zveřejňuje hlediska,

která bude při posuzování zkoumat
3
.

Pravidla pro poskytování státních podpor se aplikují i při využívání prostředků ze strukturálních fondů

ES, a to i v rámci finančního nástroje JESSICA
4
. Při porušení těchto pravidel musí příjemce, řídící

orgán i stát poskytnutou podporu vrátit.

Za účelem vypracování obecného přehledu právních otázek týkajících se aplikace pravidel pro

poskytování státních podpor jsme vycházeli z našeho následujícího porozumění těchto relevantních

charakteristik fungování finančního nástroje JESSICA:

 Jedním z důvodů, proč by určité projekty měly být podporovány investicemi ze

strukturálních fondů, je nedosažitelnost těchto projektů na kapitál za tržních podmínek.

Řídící orgán tedy prostřednictvím fondů rozvoje měst s velkou pravděpodobností bude

investovat za podmínek, které by pro tržně jednajícího soukromého investora nebyly

přijatelné.

 Výše investic na jednotlivé projekty není dopředu omezena.

 Investice budou mít formu vlastního kapitálu, půjček a záruk v závislosti na potřebách

a okolnostech konkrétního projektu.

2
Viz zejména nařízení ES č. 800/2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách) a nařízení ES

č. 1998/2006 (o podpoře de minimis).
3

Viz zejména bližší pokyny Společenství pro státní podporu ve formě investic rizikového kapitálu do malých

a středních podniků (Úř.věst. C 194, 2006) a sdělení Komise o státní podpoře ve formě záruk (Úř.věst. C 155,

2008). Pro přehled základních předpisů o přidělování státních podpor viz např. příručku práva Společenství

v oblasti státních podpor a příručku pro poskytování státní podpory malým a středním podnikům, dostupných na

stránkách Komise http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

4 Viz mj. bod 26 preambule nařízení ES č. 1828/2006 a dále bod 2.8 dokumentu Rules and conditions applicable

to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion Fund - An overview of the eligibility rules in the

programming period 2007-2013 z února 2009.
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 JESSICA má podpořit zapojení soukromých investorů do financování příslušných projektů.

Míra zapojení soukromých investorů a rozložení rizik a odměn mezi řídící orgán

a soukromé investory není dopředu stanovena a může být různá.

 Správci podílových fondů a fondů rozvoje měst mají spravovat prostředky do nich vložené

za odměnu.

Na základě výše uvedených charakteristik finančního nástroje JESSICA se domníváme, že se dá

reálně předpokládat, že se pravidla pro poskytování státních podpor na realizaci této iniciativy budou

vztahovat. RR MS jako řídící orgán ROP MS by tedy měla zajistit, že existence pravidel pro udělování

státních podpor bude zkoumána a pravidla budou dodržována zejména na následujících úrovních

implementace finančního nástroje JESSICA:

 Výběr správců fondů a stanovení podmínek jejich činnosti;

 Výběr soukromých investorů a stanovení podmínek jejich účasti na fondech a projektech;

 Výběr projektů.

Výběr správců fondů a stanovení podmínek jejich činnosti

RR MS by měla zkoumat, zda a případně nakolik se podmínky, za kterých budou fondy rozvoje měst

a podílový fond spravovány, odlišují od podmínek tržních (výše odměny managementu, míra závislosti

odměny na ziskovosti fondu apod.), a tedy zda má být správcům poskytována státní podpora

a případně v jaké výši. Výběr správců fondů postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek

a aplikace indikativních limitů na náklady řízení stanovených komunitárním právem
5

by měly existenci

státní podpory na této úrovni eliminovat. V případě zřízení podílového fondu by tyto skutečnosti měl

ve vztahu ke správcům fondů rozvoje měst zkoumat primárně správce tohoto podílového fondu

na základě instrukcí od RR MS.

Výběr soukromých investorů a stanovení podmínek jejich účasti na fondech a projektech

RR MS by měla zkoumat, zda a případně nakolik jsou podmínky, za kterých se soukromí investoři

mají podílet na fondech rozvoje měst (případně i fondu podílovém) a na jednotlivých projektech,

příznivější, než podmínky účasti RR MS (např. ve vztahu k sdílení rizik a odměn), a tedy zda nemá být

ostatním investorům poskytována státní podpora a případně v jaké výši. V případě zřízení podílového

fondu by tyto skutečnosti měl ve vztahu k zapojení soukromých investorů do fondů rozvoje měst opět

zkoumat primárně správce tohoto fondu na základě instrukcí od RR MS.

5 Článek 43 odst. 4 nařízení ES č. 1828/2006. Viz rovněž dokument Note of the Commission services on financial

engineering in the 2007-13 programming period, č. DOC COCOF/07/0018/01-EN FINAL, bod 3, kde Komise

vyjadřuje svoje přesvědčení, že náklady na řízení fondů ve výši stanovené článkem 43 odst. 4 nařízení ES č.

1828/2006 v zásadě vylučují přítomnost státní podpory na této úrovni, a to i tehdy, pokud budou odměny

správcům vyplaceny nerovnoměrně v čase (větší část odměny na začátku a menší část v pozdějších fázích

spolupráce) [bod 2c) dokumentu].
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Výběr projektů

Konečně, RR MS by měla zkoumat, do jaké míry se podmínky, za kterých fondy rozvoje měst investují

do jednotlivých projektů, odlišují od podmínek tržních, a tedy zda příjemcům investovaného kapitálu

má být poskytnuta státní podpora a případně v jaké výši. Tyto skutečnosti by měl zkoumat primárně

správce příslušného fondu rozvoje měst na základě instrukcí od RR MS.

Existenci státní podpory a případně povinnost takovou podporu před jejím poskytnutím nahlásit EK

a požádat o schválení je třeba zkoumat případ od případu. Jedna z premis finančního nástroje

JESSICA je, že dochází k investování (na rozdíl od poskytování formou dotací) veřejných prostředků

do projektů, které nenajdou zdroje financování na trhu s kapitálem. Z důvodu jasné spojitosti této

premisy s konceptem rizikového kapitálu, RR MS (a případně správce podílového fondu) by mohli jako

zdroj inspirace použít pro RR MS (a případně pro správce podílového fondu) by mělo být zejména

nařízení ES č. 800/2008, které stanoví podmínky, za nichž je státní podpora ve formě rizikového

kapitálu povolená a nevyžaduje předchozí schválení EK (i v takovém případě se však bude aplikovat

informační povinnost podle článku 9 nařízení ES č. 800/2008).

Podle výše uvedeného nařízení bude podpora v podobě rizikového kapitálu a priori dovolená, pokud

bude příslušný fond založen za účelem zisku a řízen na komerčním základě, investice bude

poskytnutá ve prospěch malých a středních podniků, investiční tranše do jednoho podniku za období

dvanácti měsíců nepřekročí 1,5 milionu EUR, investice se v zásadě omezí na poskytování

počátečního kapitálu, bude mít primárně formu vlastního nebo kvazivlastního kapitálu a financování

bude nejméně z 50 procent zajištěno soukromými investory
6
. Co se záruk poskytovaných fondy

rozvoje měst týče, dá se předpokládat, že EK shledá za dovolenou záruku poskytnutou podniku, který

se nenachází v potížích, pokud je záruka vázána na konkrétní finanční transakci, je omezená co do

doby platnosti a výše, pokrývá maximálně 80 procent finančního závazku, snižuje se úměrně se

splácením a za záruku platí beneficient běžnou tržní cenu
7
.

6 Pro úplné podmínky aplikace této blokové výjimky viz ustanovení článku 28 a násl. nařízení ES

č. 800/2008. Pro některé vnitrostátní postupy týkající se aplikace komunitárních pravidel pro poskytování státních

podpor viz zákon č. 215/2004 Sb. Poznámka: Tento zákon je v době přípravy tohoto právního stanoviska

v procesu novelizace (sněmovní tisk č. 481).

7 Viz výše uvedené sdělení Komise o státní podpoře ve formě záruk (Úř.věst. C 155, 2008).
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Domníváme se, že z důvodu komplexnosti charakteristik jednotlivých projektů i legislativy regulující

poskytování státních podpor může zkoumání existence a případně výše státní podpory v jednotlivých

fázích implementace finančního nástroje JESSICA vyžadovat komplexní právní analýzy aplikace

příslušných právních předpisů. Jak uvedeno výše, obecně bude důležitou roli v těchto analýzách hrát

rozdíl mezi dohodnutými podmínkami spolupráce a podmínkami tržními. Je však nutné zdůraznit,

že samotné nedodržení tržních podmínek zdaleka nemusí znamenat, že půjde o podporu

nedovolenou. Nařízením uvedeným výše (č. 800/2008) EK připustila existenci selhání trhu v segmentu

rizikového kapitálu a obecnou prospěšnost intervence států na pomoc malým a středním podnikům

v této oblasti. Vycházeje z této premisy, domníváme se, že i investice uskutečněné fondy rozvoje měst

a spolupráce se soukromými investory za ne zcela tržních podmínek má velkou šanci na schválení

Komisí, bude-li Regionální rada či správce podílového fondu schopen doložit, že z důvodu selhání

trhu s rizikovým kapitálem je zde státní podpora na místě a umožní obecně prospěšnou a potřebnou

větší dostupnost rizikového kapitálu od soukromých investorů.

Doporučujeme, aby se RR MS, případně správce podílového fondu, existencí státní podpory

v průběhu implementace finančního nástroje JESSICA důkladně zabývali a v případě, že nedojdou

ke zcela jednoznačnému závěru o neexistenci podpory či aplikaci stávajících blokových výjimek, se

obrátili nejprve na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a posléze případně na EK s žádostí

o posouzení zvažovaného postupu z hlediska pravidel pro poskytování státních podpor. Případnou

potřebu takového posouzení je třeba rovněž zohlednit v časových harmonogramech implementace

finančního nástroje JESSICA.

2.2.2. Veřejné zakázky

Komunitární pravidla pro zadávání veřejných zakázek byla do českého právního řádu implementována

zákony č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) a č. 139/2006 Sb. (koncesní zákon), ve znění

pozdějších předpisů
8
. Smyslem těchto pravidel je zajistit, že jsou veřejné prostředky využívány co

nejefektivněji, tedy že veřejný zadavatel zaplatí za nakupované zboží, služby a stavební práce co

nejméně.

Za účelem vypracování obecného přehledu právních otázek týkajících se aplikace pravidel pro

zadávání veřejných zakázek jsme vycházeli z našeho následujícího porozumění těchto relevantních

charakteristik fungování finančního nástroje JESSICA:

 Smyslem finančního nástroje JESSICA je umožnit RR MS, aby část prostředků z ROP MS,

který spravuje, neposkytovala jako nevratné dotace, ale vyčlenila je na investice do blíže

specifikovaných projektů. Investice mají být uskutečňovány prostřednictvím za tím účelem

zřízených fondů rozvoje měst, resp. správců těchto fondů, a to za podmínek stanovených

v dohodách o financování uzavřených mezi RR MS a fondy. Správci fondů rozvoje měst

mají tedy RR MS poskytovat službu ve formě řízení investic do příslušných projektů.

8 Výklad současného znění koncesního zákona je předmětem polemik a jeho znění má být novelizováno. V době

přípravy tohoto stanoviska se novelizace nenacházela ve stádiu veřejně přístupného textu návrhu novely.
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 RR MS se může rozhodnout, že za účelem výběru fondů rozvoje měst a další spolupráce

s nimi využije služeb podílového fondu, resp. jeho správce, a to opět za podmínek

definovaných v dohodě o financování uzavřené mezi Regionální radou a podílovým

fondem.

Na základě výše uvedených charakteristik finančního nástroje JESSICA se domníváme, že se dá

reálně předpokládat, že se pravidla pro zadávání veřejných zakázek na realizaci této iniciativy budou

vztahovat. RR MS by měla dle našeho názoru zajistit aplikaci příslušných postupů zejména na

následujících úrovních implementace finančního nástroje JESSICA:

 Nákup služeb od správce podílového fondu;

 Nákup služeb od správců fondů rozvoje měst.

Nákup služeb od správce podílového fondu

V případě, že se RR MS rozhodne využít služeb EIB nebo EIF, může tyto nakoupit bez vypisování

výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách, a to na základě ustanovení článku 44 písm.

c) nařízení ES č. 1083/2006
9
.

9 Ponecháváme v tuto chvíli stranou, zda by v takovém případě EIB nebo EIF museli v České republice založit

pobočku, aby Regionální rada mohla uložit vyčleněné prostředky na účet podřízený státní pokladně ve smyslu

ustanovení § 33 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Domníváme se, že tomu tak není, neboť se toto ustanovení na prostředky takto vyčleněné Regionální radou

vztahovat nebude. Na základě našeho právního rozboru zákona o rozpočtových pravidlech se domníváme, že

jakmile jsou příslušné finanční prostředky vyplaceny českým státem (prostřednictvím Národního fondu

Ministerstva financí) ve prospěch RR MS, tyto prostředky přestanou být součástí „peněžních prostředků státní

pokladny“ (ve smyslu ustanovení § 3 písm. h) zákona), tedy přestanou podléhat režimu § 33 odst. 7 zákona

(srovnej také např. s ustanovením § 14 odst. 7 zákona, které popisuje postup pro vrácení prostředků regionální

radou Národnímu fondu). Domníváme se, že tato interpretace také zohledňuje zásadu nepřímého účinku

komunitárního práva – závěr, že EIB jakožto komunitární orgán vykonávající typicky komunitárně orientované

činnosti, by musela v ČR založit pobočku, aby zde mohla vykonávat činnost správce podílového fondu, by bylo

poměrně těžké skloubit s požadavkem na řádné fungování vnitřního trhu a zásadou spolupráce a loajality mezi

členskými státy a Společenstvím. Tento závěr je rovněž v souladu s neformálními závěry pracovníků Ministerstva

financí a Ministerstva pro místní rozvoj, které jsme požádali o názor (telefonáty panu Pastuchovi z oddělení

Národního fondu MF a panu Prančlovi z oddělení Regionálního rozvoje MMR). V případě potřeby a za účelem

právní jistoty přesto Regionální radě doporučujeme tuto otázku dále řešit ve spolupráci s Ministerstvem financí

ČR.
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Pokud má však podílový fond spravovat někdo jiný než EIB či EIF (banka, u níž jsou prostředky

na zvláštním účtu složeny, nebo externí investiční poradce, který má spravovat prostředky vložené

do nově vzniklé právnické osoby-fondu), je dle našeho názoru RR MS povinna postupovat při

zadávání této zakázky podle ZVZ. Regionální rada bude mít v takovém případě postavení veřejného

zadavatele podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách (právnická osoba

k uspokojování potřeb veřejného zájmu a převážně financovaná či ovládaná jiným veřejným

zadavatelem).

Nákup služeb od správců fondů rozvoje měst

V závislosti na zvolené implementační struktuře je třeba rozlišit následující varianty:

(i) Regionální rada nevyužívá služeb správce podílového fondu

V případě, že služby správců fondů rozvoje měst bude poptávat přímo RR MS, domníváme se, že

situace bude obdobná, jak uvedeno výše, tedy že Regionální rada jakožto veřejný zadavatel bude

povinna postupovat podle zákona o veřejných zakázkách.

(ii) RR MS využívá služeb správce podílového fondu

a) Správcem podílového fondu bude finanční instituce

 V případě, že správcem podílového fondu bude EIB nebo EIF, domníváme se, že tyto

instituce nebudou povinny poptávat služby správců fondů rozvoje měst podle zákona

o veřejných zakázkách, a to v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. q) tohoto zákona.

EIB nebo EIF tak budou postupovat podle svých vlastních pravidel.

 V případě, že správcem podílového fondu bude jiná finanční instituce, v rámci které fond

vznikl jako oddělená finanční jednotka, domníváme se, že otázka aplikace zákona

o veřejných zakázkách bude záviset na tom, zda podle dohody o financování uzavřené

mezi RR MS a správcem podílového fondu zůstanou příslušné prostředky vyčleněné

z operačního programu ve vlastnictví RR MS, či zda naopak přejdou do vlastnictví správce

fondu. V případě, že prostředky zůstanou ve vlastnictví Regionální rady, tato bude nadále

v pozici veřejného zadavatele [§ 2 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách] a bude

postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. V případě, že prostředky přejdou do

vlastnictví správce fondu-finanční instituce, bude aplikace zákona o veřejných zakázkách

záviset na tom, zda tento správce naplňuje znaky některého z typů veřejného zadavatele

podle tohoto zákona. Bude-li takovou institucí např. ČMZRB, tato bude podle ZVZ povinna

postupovat. Bude-li takovou institucí komerční banka, tato podle zákona o veřejných

zakázkách dle našeho názoru postupovat nebude muset.
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b) Podílový fond bude zřízen jako nezávislá právnická osoba

V případě, že bude podílový fond zřízen jako nezávislá právnická osoba, bude otázka aplikace zákona

o veřejných zakázkách záviset na tom, do jaké míry bude tento fond financován a ovládán RR MS.

V případě, že bude fond financován či ovládán převážně Regionální radou, domníváme se, že bude

mít opět postavení veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách

a tento se na něj bude vztahovat.

Domníváme se, že při provádění investic ze strany fondů rozvoje měst tyto nebudou mít povinnost

postupovat dle zákona o veřejných zakázkách, a to bez ohledu na postavení těchto fondů z hlediska

tohoto zákona, neboť tyto fondy nebudou nakupovat zboží, služby či stavební práce, nýbrž do projektů

investovat s cílem návratnosti a ziskovosti této investice.

V případě, kdy podílový fond nebo správce podílového fondu nebudou povinni postupovat podle

zákona o veřejných zakázkách, doporučujeme přesto zvážit možnost postupovat podle tohoto zákona

či správce fondů rozvoje měst vybírat jinou formou otevřené soutěže, a to z důvodu zmenšení

možnosti přítomnosti státní podpory (viz výše)
10

.

Koncesní zákon se bude při implementaci finančního nástroje JESSICA aplikovat v případě, že se

příslušný fond rozvoje měst v postavení veřejného zadavatele a soukromý subjekt dohodnou na

spolupráci při realizaci příslušného projektu. Takovým projektem by bylo poskytnutí služby či

provedení díla ze strany soukromého subjektu výměnou za možnost brát požitky vyplývající

z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, a případně rovněž za peněžní plnění. To,

zda bude fond rozvoje měst v postavení veřejného zadavatele, bude záležet na míře financování

a ovládání ze strany obcí, RR MS či jiných veřejných zadavatelů.

10 Tento postup je doporučeníhodný i ve vztahu k ustanovení článku 43 odst. 7 nařízení ES č. 1828/2006, podle

kterého má Regionální rada přijmout předběžná opatření, aby minimalizovala narušení hospodářské soutěže na

trzích rizikového kapitálu nebo úvěrů.
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2.3 Možné právní formy podílového fondu a fondu rozvoje měst

Za účelem identifikace možných a vhodných právních forem podílového fondu a fondů rozvoje měst

jsme vycházeli z našeho následujícího porozumění těchto relevantních charakteristik fungování

finančního nástroje JESSICA a postavení RR MS:

 Oba typy fondů mohou být zřízeny buď jako nezávislé právnické osoby nebo jako oddělené

finanční jednotky v rámci stávající finanční instituce. V druhém zmíněném případě má

finanční instituce povinnost vést ve vztahu k vyčleněným prostředkům oddělené

účetnictví
11

. Máme za to, že komunitární právo a priori nestanoví, zda prostředky

vyčleněné z operačního programu musí přejít do vlastnictví fondu-finanční instituce,

v rámci níž jsou vyčleněné prostředky vedeny jako oddělená finanční jednotka. Proto

operujeme s oběma možnými variantami (tedy s variantou, že prostředky vlastněné RR MS

či podílovým fondem finanční instituce pouze spravuje, i s variantou, že se prostředky

stanou vlastnictvím finanční instituce).

 Podmínky, za nichž budou příspěvky z operačního programu převedeny na příslušný fond,

mají být stanoveny v dohodách o financování. Podmínky, za nichž subjekty spolufinancují

činnost příslušných fondů, mají být stanoveny v obchodních plánech, jež má hodnotit

a jejichž dodržování má kontrolovat RR MS. Obchodní plány mají mj. stanovit pravidla pro

vyvázání z investic a pro zrušení příslušného fondu
12

. To, zda bude fond-nezávislá

právnická osoba založena na dobu určitou či neurčitou, záleží tedy na znění

zakladatelského dokumentu a dohody o financování.

 Fondy budou svou činnost vykonávat za účelem podpory rozvoje měst

v Moravskoslezském kraji. Náklady na správu fondů by neměly přesahovat strop

stanovený komunitárním právem nebo jinou hranici běžnou na trhu. To nic nemění na

faktu, že ekonomickým smyslem fungování fondů bude návratnost investic a zisk z těchto

investic. V případě fondů jakožto samostatných právnických osob budou mít tedy tyto

charakter právnických osob založených za účelem podnikán
í13.

 Podílový fond má identifikovat vhodné fondy rozvoje měst, do nich přispívat a plnit další,

zejména poradní, monitorovací a informační činnosti. Fondy rozvoje měst mají investovat

do vhodných nových projektů prostřednictvím vlastního kapitálu, půjček či záruk. Fondy

rozvoje měst nemají vytvářet další finanční nástroje (fondy rizikového kapitálu apod.)
14.

11 Článek 43 odst. 3 nařízení ES č. 1828/2006.

12 Článek 43 odst. 2, 5 a 6 a článek 44 nařízení ES č. 1828/2006.

13 Viz rovněž odpověď na otázku č. 12, strana 19, v dokumentu Guidance note on financial engineering, č.

COCOF 08/0002/03-EN vydaném Komisí ES, kde Komise zdůrazňuje, že by fondy rozvoje měst měly v zásadě

poskytovat finance více projektům, tedy fungovat na kontinuální bázi, a neměly by tedy být zakládané za účelem

jednorázové investice do jednoho projektu.

14 Článek 46 nařízení ES č. 1828/2006.
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 Pro účely plateb příspěvků ze strukturálních fondů platí, že výkaz výdajů obsahuje celkové

výdaje vynaložené na vytvoření fondů nebo na příspěvky do fondů. Pouze při částečném

nebo konečném uzavření operačního programu představují způsobilé výdaje celkový

součet veškerých plateb z fondů na konkrétní investice, veškerých poskytnutých záruk

a způsobilých nákladů řízení fondů
15.

 RR MS je právnickou osobou založenou zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního

rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právnickou osobu veřejného práva,

která je nadána právní subjektivitou omezenou účelem, pro který byla zřízena
16.

RR MS je

řídícím orgánem ROP MS realizovaným v současném programovém období 2007 – 2013.

Úkolem RR MS je řídit a provádět daný operační program, například zajistit, že projekty

jsou vybírány na základě příslušných kritérií a v souladu s právními předpisy, ověřovat, zda

byly dodány spolufinancované produkty a služby apod
17.

Veřejné prostředky přidělené

k příslušnému operačnímu programu může RR MS využívat i formou nástrojů finančního

inženýrství
18.

Při využívání těchto nástrojů má Regionální rada mimo jiné hodnotit

a kontrolovat obchodní plán partnerů podílejících se na financování příslušných

investičních fondů a uzavírat dohody o financování stanovící podmínky pro přidělování

příspěvků z operačního programu do příslušných investičních fondů. Jedním ze způsobů

zřízení nástrojů finančního inženýrství (fondů) je jejich zřízení ve formě nezávislých

právnických osob
19.

Na základě výše uvedeného se domníváme, že právní subjektivita,

kterou je Regionální rada ze zákona nadána, obsahuje i oprávnění zakládat v rámci řízení

daného operačního programu nástroje finančního inženýrství jako nezávislé právnické

osoby.

Na základě výše uvedených charakteristik finančního nástroje JESSICA a RR MS se domníváme,

že příslušné fondy mohou mít zejména následující právní formy, které můžeme zároveň doporučit jako

odpovídající výše uvedeným charakteristikám:

15 Článek 78 odst. 6 nařízení ES č. 1083/2006.

16 K teorii omezené subjektivity viz např. Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C.H.

Beck, 2006, strana 106 a násl. Dále viz Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M., a kol. Občanský zákoník.

Komentář. 9. vydání. Praha: C.H. Beck, 2004, strana 155.

17 Článek 60 a násl. nařízení ES č. 1083/2006.

18 Článek 44 nařízení ES č. 1083/2006.

19 Článek 43 a násl. nařízení ES č. 1828/2006.
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Fondy jako prostředky vyčleněné v rámci finanční instituce

Domníváme se, že pod termín “finanční instituce”
20

lze podřadit zejména banky komerční a banky

veřejné (EIB, EIF, ČMZRB). Komunitární právo nestanoví, zda vyčleněné prostředky mají přejít

do vlastnictví finanční instituce, u níž jsou uloženy, nebo mají zůstat ve vlastnictví RR MS/podílového

fondu. V druhém zmíněném případě by správce příslušného fondu neinvestoval prostředky “své”,

nýbrž prostředky vlastněné RR MS/podílovým fondem za podmínek předem stanovených v dohodě

o financování.

Fondy jako právnické osoby

(i) Společnost s ručením omezeným, akciová společnost

Fondy mohou mít formu kapitálových obchodních společností založených podle obchodního zákoníku

a podnikajících v rámci živnosti volné, oborů činnosti č. 60 (poradenská a konzultační činnost,

zpracování odborných studií a posudků)
21

a č. 70 (služby v oblasti administrativní správy a služby

organizačně hospodářské povahy)
22

. Volba mezi těmito dvěma formami fondů bude záviset zejména

na míře předpokládaného zapojení dalších investorů. Čím více těchto investorů bude a čím větší jejich

fluktuace se předpokládá, tím více výhod poskytuje akciová společnost. Výhodou formy s.r.o. či a.s. je,

že tato nevyžaduje nutně mnohost zakladatelů (je možný pouze jeden společník, například Regionální

rada). Tyto formy jsou vhodné i pro případ, kdy budou fondy rozvoje měst zakládány obcemi či kraji
23

.

Pro účely tohoto stanoviska nepředpokládáme, že by činnost fondů spočívala ve shromažďování

peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování ve smyslu ustanovení

§ 2a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Považujeme

nicméně za důležité upozornit na potřebu zkoumat, zda za určitých konkrétních okolností zvoleného

fungování fondů nebudou naplněny podmínky aplikace zákona o kolektivním investování, neboť

v takovém případě by fondy musely mít formu „fondů“ ve smyslu tohoto zákona a podléhaly by mnoha

regulatorním povinnostem, na rozdíl od „běžných“ s.r.o. či a.s.

20 Ve smyslu ustanovení článku 43 odst. 3 nařízení ES č. 1828/2006.

21 Tato živnost zahrnuje mj. poradenské služby v oblasti finančních záležitostí (poskytování úvěrů, zhodnocení

kapitálu a podobně), podnikatelských aktivit, ekonomických otázek v obchodních záležitostech apod.

22 Tato živnost zahrnuje mj. poskytování půjček nebankovními subjekty z vlastních zdrojů, poskytování ručení za

bankovní úvěry nebankovními subjekty, poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností pro zadávání

veřejných zakázek apod.

23 Obce a kraje mohou fondy rozvoje měst zakládat v souladu s ustanovením § 35a zákona o obecním zřízení, §

14 zákona o krajském zřízení a § 23 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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(ii) Speciální fond kvalifikovaných investorů

Fondy mohou mít dále formu speciálního fondu kvalifikovaných investorů podle § 56 zákona

o kolektivním investování. Výhodou této formy je orientace na shromažďování prostředků

kvalifikovaných investorů, které by posléze byly investovány do příslušných projektů rozvoje měst,

a určitá daňová zvýhodnění. Nevýhodou této formy je složitost stanoveného regulatorního rámce

a související vyšší náklady na správu (nutnost povolení České národní banky, stanovené minimální

hodnoty vstupních investic, omezený okruh investorů, který zřejmě vylučuje například obce či kraje

apod.).

Do přehledu možných a doporučeníhodných forem fondů jsme nezařadili ty formy, které dle našeho

názoru obecně nevyhovují v tomto stanovisku uvedeným právním předpokladům a charakteristikám

fondů. Neuvádíme zde tedy např. formu obecně prospěšné společnosti (její zisk nesmí být použit

ve prospěch zakladatelů), nadace či nadačního fondu (nesmí vlastním jménem podnikat, nadace

využívá výnosů z nadačního jmění a nadační fond veškerého svého majetku k dosahování účelu,

pro které byly zřízeny, tedy neumožňují, aby zakladatel odčerpával zisk) či zájmového sdružení

právnických osob dle občanského zákoníku (část teorie zastává názor, že forma zájmového sdružení

by neměla nahrazovat formy právnických osob, které mají být zakládány výslovně za sledovaným

účelem, tedy zájmové sdružení by např. nemělo nahrazovat obchodní společnosti zakládané za

účelem podnikání). Do výše uvedeného přehledu jsme dále nezahrnuli formy, které nepovažujeme za

reálné z praktických důvodů (zřízení podílového fondu zvláštním zákonem apod.). Konečně,

předmětem našeho zkoumání nebyly konkrétní podmínky případné spolupráce s výše zmíněnými EIB,

EIF a ČMZRB. Pro účely navázání spolupráce s těmito i jinými existujícími subjekty (např. externími

správci fondů – viz níže) je třeba zjistit konkrétní podmínky této spolupráce.

Dále bychom chtěli upozornit na možnost outsorsování příslušných poradenských služeb z fondů-

právnických osob na externí poradce. Komunitární právo tuto možnost nijak neupravuje, tedy ani

nevylučuje. V případě vyčlenění prostředků operačního programu do fondu-právnické osoby je tak dle

našeho názoru možné nechat tyto prostředky spravovat externím poskytovatelem poradenských

služeb – externím správcem fondu. Pravidla pro poskytování veřejných podpor a zadávání veřejných

zakázek se pak na spolupráci s takovým externím správcem fondu budou aplikovat obdobně, jak

uvedeno výše (je třeba zkoumat, zda je tomuto externímu správci fondu poskytována státní podpora

a případně v jaké výši, a jeho služby je v uvedených případech třeba poptávat postupem podle zákona

o zadávání veřejných zakázek).

Konečně, rádi bychom upozornili na skutečnost, že výše uvedené varianty organizační a právní

struktury implementace finančního nástroje JESSICA umožňují a vyžadují zohlednit potřeby

příslušných zainteresovaných subjektů (zejména Regionální rady, fondů, správců fondů, obcí,

developerů a dalších příjemců kapitálu). Příslušné podmínky spolupráce mezi těmito subjekty bude

třeba velmi pečlivě definovat v zakladatelských dokumentech fondů-právnických osob, v dohodách

o financování a obchodních plánech.
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3. Přínosy implementace finančního nástroje JESSICA
v Moravskoslezském kraji

3.1 Zhodnocení potřeby nástroje finančního inženýrství

3.1.1. Definice poptávky

Provedený průzkum mezi městy Moravskoslezského kraje prokázal dostatečnou poptávku po zdrojích

typu finančního nástroje JESSICA vzhledem k disponibilnímu množství prostředků, které má RR MS

v tuto chvíli vyčleněno.

V rámci průzkumu bylo předloženo více než 40 projektových záměrů z 11 měst Moravskoslezského

kraje. Projektové záměry jsme si pro srovnání ohodnotili podle kritérií, kterými byli:

Kritéria daná nařízeními Evropské komise:

 zaměření na rozvoj deprivovaných zón, tématika regenerace měst;

 schopnost projektu generovat příjmy;

 zařazení projektu do IPRM, případně možnost jeho zařazení;

a dále doplňující kritéria:

 současný stav realizace projektu;

 možnost vytvoření spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Detailní popis jednotlivých hodnotících kritérií je uveden v tabulce č. 1.
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Název kritéria Vysvětlení

Rozvoj

deprivovaných zón

V rámci tohoto kritéria bylo posuzováno, zda je projekt zaměřen na komplexní

řešení rozvoje deprivovaných zón na území města nebo pouze na dílčí řešení

(např. zateplení jedné budovy apod.). Pokud je projekt komplexnějšího

charakteru, je to pro použití nástroje JESSICA vhodnější.

Schopnost projektu

generovat příjmy pro

účely uhrazení úvěru

V rámci tohoto kritéria bylo posuzováno, zda jsou v předložených podkladech

uvedeny informace o potenciálních příjmech projektového záměru, příp. zda je

projekt příjmy schopen generovat. Splnění tohoto kritéria je důležité vzhledem

k tomu, že se v rámci finančního nástroje JESSICA nejedná a klasickou dotaci,

ale o prostředky, které budou muset být vráceny.

Potenciál spolupráce

veřejného

a soukromého

sektoru

V rámci tohoto kritéria bylo posuzováno, zda projekt umožňuje, aby na jeho

realizaci spolupracovaly veřejné i soukromé instituce (např. formou PPP).

Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem je jistě výhodou vzhledem

k tomu, že taková spolupráce je obtížně financovatelná ze strukturálních fondů

a JESSICA by měla umožnit realizaci takových projektů, které by jinak možné

financovat nebylo.

Možnost zařadit

projekt do IPRM

V rámci kritéria bylo posuzováno, zda projektový záměr je součástí stávajícího

IPRM, příp. zda by bylo možné projektový záměr do IPRM zařadit nebo by bylo

nutné zpracovat jiný strategický dokument. (Pozn. Podle článku 44 obecného

nařízení 1083/2006 je možné v rámci finančního nástroje JESSICA podporovat

projekty, které jsou součástí integrovaného plánu rozvoje města. Nicméně při

nastavování pravidel pro čerpání prostředků je možné upravit pravidla pro IPRM.)

Pokročilost realizace

projektu

V rámci tohoto kritéria bylo na základě předložených informací posuzováno,

v jakém stádiu je realizace projektového záměru (např. je zpracována projektová

dokumentace, územní rozhodnutí apod.). V tomto případě jde o to, aby projekty

mohly být co nejdříve realizovány s ohledem na dobu trvání programovacího

období.

Tabulka 1 Popis hodnotících kritérií
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Oslovená města předložila své projektové záměry v široké škále témat. Rozložení projektů podle

tématickým oblastí je doloženo v grafu č. 1. Z hlediska výše uvedených kritérií lze mezi nejvhodnější

témata zařadit výstavbu školních kampusů, sportovních a volnočasových center a obecně regenerace

území po důlní/průmyslové činnosti pro další využití.
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Graf 1 Počet projektů podle tématických oblastí

V rámci předložených projektových záměrů převažovaly projekty spadající tématicky pod Regionální

operační program Moravskoslezsko. Několik projektových záměrů se týkalo oblasti Operačního

programu Životní prostředí a po jednom projektu bylo předloženo z oblasti Operačního programu

podnikání a inovace a Integrovaného operačního programu.

Z hlediska přístupu lze říci, že předložené záměry se lišily co do své komplexnosti přístupu k rozvoji

daného území. V rámci průzkumu byly na jednu stranu předloženy projekty, které řeší pouze jednu

dílčí oblast (např. dopravní dostupnost) a na druhou stranu projekty řešící komplexně rozvoj určité

oblasti. Mezi komplexní projekty lze zařadit např. projekty předložené městem Ostrava (Nová Karolina,

Hrušov, Dolní Vítkovice).

Předložené projektové záměry se lišily také z hlediska výše svých rozpočtů, což může také souviset

s komplexností přístupu k rozvoji předmětného území. Ačkoli přes 50% projektových záměrů mělo

rozpočet cca do 150 mil. Kč, byly mezi předloženými projekty nad 1 mld. Kč. Ve druhém případě se

jednalo o projekty, které se vyznačují komplexností daného záměru. Mezi těmito záměry tvoří výjimku

projekt týkající se zóny Dolní Vítkovice, v jehož rámci lze na základě odhadů vyčerpat až 60 mld. Kč.



(37)

Evropská investiční banka

Evaluační studie „Implementace finančního nástroje JESSICA
v Moravskoslezsku“

Závěrečná zpráva červenec 2009

3. Přínosy implementace finančního nástroje JESSICA
v Moravskoslezském kraji (pokračování)

Je zřejmé, že předložené projektové záměry přesahují finanční možnosti oslovených měst. Zástupci

těchto měst uvedli, že pro jejich realizaci budou muset hledat různé finanční zdroje mimo své

rozpočty. Z provedených rozhovorů vyplynulo, že je snaha nezvyšovat zadluženost měst a tudíž na

prvním místě vždy bude stát úsilí o získávání dotací z programů uvedených v kapitole 2.1 této zprávy.

Návratné zdroje financování (včetní finančního nástroje JESSICA) budou zvažovány až v případě,

že nebude moci získat žádné dotační zdroje nebo pro daný projektový záměr nebudou dotační zdroje

vhodné. Nicméně bude vždy záležet na podmínkách, za kterých budou finanční zdroje poskytovány.

Předložené záměry v sobě zahrnují několik limitujících faktorů pro použití dotačních zdrojů – zejména

složité vlastnické poměry (dotčené pozemky jsou v rukou soukromých vlastníků) a/nebo velikost

rozpočtu. Tato skutečnost tedy předurčuje, že vzhledem k těmto faktorům a vzhledem k disponibilní

alokaci z ROP MS, by neměl nastat problém na straně poptávky po finančních zdrojích.

Z provedeného průzkumu dále vyplynulo, že pochopení finančního nástroje JESSICA ze strany měst

je jen částečné. Někeré z předložených projektových záměrů jsou čistě dotačního charakteru bez

možnosti generovat příjmy. Domníváme se, že zástupci měst často předložili ty záměry, na které

nebyly schváleny dotace. Nadefinování projektů, které budou příjmy schopny generovat, považujeme

za klíčové pro úspěšnost tohoto nástroje v Moravskoslezsku. Z tohoto důvodu doporučujeme věnovat

zvýšenou pozornost informační kampani.

S předcházejícím bodem zčásti souvisí i skutečnost, že řada předložených projektových záměrů

nezvažuje možnost zapojení partnerů soukromého sektoru do projektu (formou PPP apod.).

Předpokládáme, že je tak dánou malou zkušeností subjektů veřejného sektoru s projekty takového

typu (viz kapitola 1.4.5).

Většina projektů netvoří součást stávajících IPRM. Lze předpokládat, že projekty, které města

do IPRM již zařadila, jsou již finančně zabezpečeny. Dále toto poukazuje na skutečnost, že IPRM jsou

ze strany měst brány ne jako strategický dokument jako spíše nezbytný mezikrok pro získání dotací ze

SF.

V neposlední řadě z hlediska pokročilosti realizace projektů bylo zjištěno, že projekty byly předloženy

v různých fázích realizace (od čistě projektových záměrů ve stádiu před zpracováním základní

dokumentace – architektonických studií, studií proveditelnosti až po projekty těsně před zahájením

realizace).



(38)

Evropská investiční banka

Evaluační studie „Implementace finančního nástroje JESSICA
v Moravskoslezsku“

Závěrečná zpráva červenec 2009

3. Přínosy implementace finančního nástroje JESSICA
v Moravskoslezském kraji (pokračování)

3.1.2. Dostupnost finančních zdrojů

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1 této zprávy města Moravskoslezského kraje mohou na své

investiční záměry využívat zejméně prostředky ROP MS a případně některých dalších operačních

programů financovaných ze strukturálních fondů EU a dalších programů financovaných z veřejných

zdrojů na národní úrovni. V tomto případě nicméně vždy budou narážet na limity finančních alokací,

protože projekty v oblasti regenerací/rozvoje měst jsou finančně velmi nákladné a ve většině případů

překračují stanovené alokace v jednotlivých priotních osách/operačních programech. Dalším

limitujícím faktorem jsou nastavená pravidla uvedených programů. Většina záměrů v sobě zahrnuje

možnost zapojení soukromého partnera (zejména z důvodu, že projekt se realizuje na území

ve vlastnictví soukromého subjektu), což je z hlediska pravidel SF velmi obtížné.

Z hlediska využívání komerčních zdrojů lze říci, že banky v České republice mají ve svém portfoliu

produkty financování investic pro města a obce. Nicméně v tomto případě bude limitujícím faktorem

neochota zástupců měst zvyšovat v době finanční a ekonomické krize zadluženost měst, ačkoli

ukazatel dluhové služby je ve všech případech na velmi dobré úrovni.

3.2 Finanční přínosy implementace nástroje JESSICA

3.2.1. Hotovostní toky grantového financování

V případě, že budou dané prostředky použity prostřednictvím grantového schématu, předpokládáme,

že budou tyto postupně vyčerpány v průběhu programovacího období. Hotovostní toky znázorněné

v tabulce č. 2 ukazují možný příklad takového čerpání. Výše částek a jejich čerpání v jednotlivých

letech nevychází z žádných daných plánů a bylo zvoleno čistě pro ilustrativní účely. Důvodem je, že

v době zpracování zprávy nebyly známy výhledy výzev pro oblast podpory 2.3 Podpora využívání

brownfields.

programovací období 2007 – 2013

(mil Kč) 2010 2011 2012 2013

Příjmy – prostředky fondu 500,00 300,00 100,00 0,00

prostředky OP 500,00 300,00 100,00 0,00

Výdaje 200,00 200,00 100,00 0,00

výdaje na projekty 200,00 200,00 100,00 0,00

zbývající prostředky na konci roku 300,00 100,00 0,00 0,00

Tabulka 2 Cash flow v případě financování prostřednictvím grantu (v mil. Kč)
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3.2.2. Hotovostní toky finančního nástroje JESSICA

Při sestavování hotovostních toků finančního nástroje JESSICA jsme zahrnuli variantu zřízení

podílového fondu. Veškeré parametry nastavení, které byly zvoleny pro ilustrativní účely, níže

uvádíme. Hotovostní toky finančního nástroje JESSICA jsou zobrazeny v příloze této zprávy.

Podílový fond

 Zahájení činnosti fondu. Předpokládáme, že Smlouva s EIB jakožto správcem podílového

fondu by měla být projednána a uzavřena do konce roku 2009. Činnost podílového fondu

je tak navržena od počátku roku 2010.

 Převedení prostředků do podílového fondu. Do podílového fondu by po schválení

monitorovacím výborem byla převedena částka 500 mil. Kč z Regionálního operačního

programu Moravskoslezsko oblasti podpory 2. 3. Podpora využívání brownfield. Model

nepočítá se zapojením dalších zdrojů (operační programy, soukromé zdroje apod.). Na

úrovni podílového fondu by tak neproběhla leverage prostředků.

 Převedení prostředků do fondů rozvoje měst. Během roku 2010 by proběhl výběr

fondu/fondů rozvoje měst a jeho ustanovení. Na začátku následujícího roku by do

fondu/fondů byly převedeny prostředky holdingového fondu (485 mil. Kč).

 Konec činnosti fondu. Fond by byl v činnosti do konce roku 2012. Po ustanovení

fondu/fondů rozvoje měst by z jeho strany probíhal monitoring činnosti fondu/fondů, jeho

vyhodnocování a reporting řídícímu orgánu. Z modelu hotovostních toků je rovněž vidět, že

za dobu činnosti podílového fondu (do konce roku 2012) by měly být na projekty alokovány

všechny prostředky počáteční alokace. Po ukončení činnosti fondu v roce 2012 je zbývající

částka fondu (1, 2 mil Kč) převedena do fondu/fondů rozvoje měst.

 Správní poplatek za vedení fondu. Model počítá se správním poplatkem ve výši 2 % ročně

z prostředků převedených z operačního programu. Při alokaci 500 mil. Kč by roční náklady

na správu fondu byly 10 mil. Kč. Vzhledem k operativnímu zisku podílového fondu v prvním

roce v důsledku připsání úroků z vkladu, by alokace 500 mil. Kč byla rozdělena tak, že

částka 13,8 mil. Kč by byla ponechána na činnost podílového fondu a zbývající částka

486,2 mil. Kč převedena na činnost fondu rozvoje měst.

 Model dále počítá s úrokem z vkladu ve výši 4 % a s jeho zdaněním ve výši 19 %.
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Fond rozvoje měst

 Zahájení činnosti fondu. Fond/y rozvoje měst by byly založeny na začátku roku 2011.

 Převedení prostředků na projekty. Počáteční alokovaná částka by byla na projekty

převedena v letech 2011 a 2012. Tím by mělo být zaručeno, že na konci programovacího

období budou prostředky při vyúčtování uznány za způsobilé a nebude nutné tyto vracet.

Model počítá dále s tím, že by fond/fondy poskytly prostředky všemi způsoby finančního

inženýrství – prostřednictvím úvěru, záruky, equity kapitálu a mezzaninu. Poměr

prostředků poskytnutých prostřednictvím těchto nástrojů v modelu je uveden v tabulce č. 3

a vychází z toho, že budou pravděpodobně převažovat úvěry. Součet poměrů převyšuje

100 % z důvodu, že při poskytnutí záruky není vydána z fondu/ů peněžní hotovost.

dluhové financování 60

poskytnuté záruky 20

financování typu mezzanine 20

financování prostřednictvím equity kapitálu 20

Tabulka 3 Podíl jednotlivých druhů finančních nástrojů na objem poskytnutých prostředků (%)

 Úročení a splatnost půjček. Parametry pro jednotlivé finanční nástroje použité v modelu

jsou dále uvedeny v tabulkách č. 4 a 5.

dluhové financování 10

financování typu mezzanine 5

financování prostřednictvím equity kapitálu 5

Tabulka 4 Průměrná doba splatnosti jednotlivých půjček/doba exitu projektů při poskytnutí

equity (v letech)

PRIBOR 3

marže pro dluhové financování 2

marže pro financování typu mezzanine 7

úroková míra pro dluhové financování 5

Úroková míra pro mezzanine 10

Plná marže pro poskytnutí záruky 1,5

Požadovaná míra návratnosti pro equity 20

Tabulka 5 Úrokové míry a další parametry finančních nástrojů (%)
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 Z modelu hotovostních toků je vidět, že jednotlivé finanční nástroje mají různý dopad na

hotovostní toky fondu. Tato situace je rovněž znázorněna na grafu č. 2. Dluhové

financování spolu s mezzaninem zajišťuje průběžnou návratnost prostředků do fondu

v podobě splátek a úroků. Doba odkladu splátek je jeden rok. Mezzanine na rozdíl od

klasické úvěrové půjčky má nastavenou kratší dobu splatnosti a vyšší úrokovou míru.

Generuje tak pro fond v časovém horizontu vyšší příjmy. Poskytnutí kapitálu

prostřednictvím equity se v modelu hotovostních toků odráží tak, že až do doby exitu

z projektu neplynou do fondu žádné příjmy. Model tedy nepředpokládá, že by byly

v průběhu projektu hrazeny vlastníkům dividendy. Tento způsob financování má nicméně

požadovanou nejvyšší míru návratnosti a tak celkové příjmy do fondu jsou v součtu

nejvyšší. Nakonec při poskytnutí záruky je v modelu uvažováno, že tento finanční nástroj

bude přinášet průběžně pro fond příjem bez toho, že by došlo k výdajům (nesplacené

půjčky třetím stranám, na které byly poskytnuty záruky).
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Graf 2 Příjmy do fondu dle jednotlivých typů finančních nástrojů

poznámka – částky alokované na jednotlivé typy finančních nástrojů nejsou stejné. V letech 2011 a 2012 jsou částky alokovány

v poměru uvedeném v tabulce č. 3. V dalších letech již model zvažuje pro zjednodušení pouze poskytnutí úvěrů.

 Prostředky fondu/fondů rozvoje měst jsou vydány v plné výši alokace v letech 2011 a 2012.

Model dále počítá s tím, že jakmile v důsledku revolvingu prostředky fondu překročí

objemem velikost průměrného projektu (stanovený na 120 mil. Kč), budou znovu

poskytnuty na projekty. Takovým způsobem jsou přiděleny prostředky v letech 2015, 2017

a 2018. Pro zjednodušení jsou tyto prostředky poskytnuty prostřednictvím úvěrů.

 Náklady na správu fondu/fondů rozvoje měst. Model počítá se správním poplatkem ve výši

3 % ročně z prostředků převedených z operačního programu. Při alokaci 486,2 mil. Kč by

roční náklady na správu fondu byly 14, 59 mil. Kč.
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 Model nezohledňuje situaci, kdy prostředky vydané na projekt nebudou do fondu splaceny.

Stejná situace je v případě poskytnutí záruk, kdy model neuvažuje, že by došlo ze strany

klienta k neplnění a FRM by měl třetím stranám hradit nesplacené půjčky. Přestože lze

očekávat, že uživatelé půjček budou většinou klienti s vysokým ratingem a tedy nízkou

mírou rizika, doporučujeme, s ohledem na to, že v současné době neexistují žádné

guideline pro tvorbu rizikového modelu fondu, tuto problematiku dále ošetřit a nastavit.

3.2.3. Hodnocení finančních dopadů

Z analýzy hotovostních toků vyplynulo, že v hlavní finanční dopady využití nástroje JESSICA bude

možné zaznamenat po skončení programovacího období. Díky revolvingové povaze finančního

nástroje bude docházet k recyklaci prostředků a bude možné projekty regenerace měst financovat i po

skončení programovacího období. Tato situace je znázorněna na grafu č. 3.
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Graf 3 Výdaje na projekty regenerace měst, srovnání grantového financování a nástroje

JESSICA

Důležitým finančním dopadem je skutečnost, že finanční prostředky určené pro projekty regenerace

měst nebudou v případě JESSICY vyčerpány, jako je tomu v případě grantového scénáře, ale bude

docházet k jejich obměně (viz graf č. 4). Dále dojde v rámci fondu rozvoje měst k jejich zhodnocení

a navýšení kapitálu fondu. Model ukazuje, že v roce 2020 bude ve fondu cca 672 mil. Kč. Vzhledem

k faktoru rizikovosti investic lze nicméně předpokládat, že ne všechny úvěry atd. budou splaceny

v plné míře. Kapitál fondu tak bude pravděpodobně o něco menší.



(43)

Evropská investiční banka

Evaluační studie „Implementace finančního nástroje JESSICA
v Moravskoslezsku“

Závěrečná zpráva červenec 2009

3. Přínosy implementace finančního nástroje JESSICA
v Moravskoslezském kraji (pokračování)

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

mil. Kč

JESSICA

ROP

Graf 4 Prostředky pro projekty regenerace měst, kapitálová bilance

Ze srovnání nástroje JESSICA a grantového financování dále vyplynulo, že projekty financované

prostřednictvím finančního nástroje JESSICA budou pravděpodobně poskytnuty s mírným zpožděním,

cca 1 rok, oproti grantovému schématu.
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3.3 Nefinanční přínosy implementace nástroje JESSICA

Vzhledem k návratnosti investovaných prostředků finančního nástroje JESSICA, bude možné

v horizontu přesahujícím programovací období 2007 – 2013 použít na větší množství projektů než

by tomu bylo za použité čistě grantového financování.

JESSICA by dále měla umožnit financovat takový druh projektů, které v tuto chvíli nemají

podporu financování stávajících nástrojů, a to například tam, kde dochází ke styku zájmu

veřejných a soukromých aktérů či potřebě zapojit je společně do vlastního projektu ať už jako

investory tak například řešitele. Takovým příkladem může být například areál Dolních Vítkovic, který je

ve své severní části zaměřen čistě turisticky (technická památka dolu Hlubina a přilehlých pecí)

a nevytváří dostatečný zisk soukromému vlastníkovi tak, aby byly kompenzovány náklady spojené

s jeho údržbou.

Podporu spolupráce veřejného a soukromého sektoru na poli regenerace měst lze vnímat jako

další z přínosů thoto nástroje.

Použití nástroje JESSICA může být rovněž novým modelem pro financování a rovněž způsobem

určovat využití řešeného území za současného dialogu veřejného a soukromého sektoru.

Dosavadní praxe řešení rozsháhlejších úrbanistických celků je řešena způsobem prodeje pozemků

soukromému investorovi/developerovi na základě architektonické a urbanistické studie. S tím mohou

být nicméně spojena negativa v podobě nemožnosti měst spoluurčovat ráz a využití území. V době

finanční krize, která se v jedné z největších měr projevuje právě v oblasti nemovitostí, může odprodej

pozemků při nedostatečně nastavených smluvních podmínkách vést k oddálení výstavby. Takovým

příkladem je třeba projekt Nová Karolina na území města Ostravy, který byl developerem pozastaven

krátce po vyhloubení prvních základů.

Od projektů realizovaných v rámci finančního nástroje JESSICA lze rovněž očekávat vyšší přidanou

hodnotu v podobě „kvalitněji nastavených“ projektů s komplexní strukturou. Použití finančního

nástroje JESSICA vyžaduje generování příjmů projektů ať už v jeho průběhu (při financování

prostřednictvím půjček) tak případně jeho zhodnocení v závěru při tzv. exitu (např. pro financování

typu equity). Nezbytnou součástí přípravy projektů tak bude muset být dostatečná analýza návratnosti

investice včetně kvalitního nastavení projektového managementu.

Lze očekávat, že projekty realizované prostřednictvím finančního nástroje JESSICA budou objemově

větší než projekty realizované klasickým grantovým postupem. Větší objem nabídne investorům větší

zisky v absolutní hodnotě a umožní dosáhnout úspor z rozsahu. Realizaci objemově významnějších

projektů lze očekávat zejména v případě navýšení prostředků v samotném fondu rozvoje

měst/podílovém fondu. Při současně uvažované prvotní investici cca 500 mil. Kč do podílového

fondu/fondu rozvoje měst je nicméně význam tohoto dopadu limitovaný.
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Z pohledu RR MS bude znamenat použití finančního inženýrství prostřednictvím nástroje JESSICA

zvýšenou administrativní náročnost včetně zvýšených nároků na odbornou kapacitu při výběru fondů

a nastavování tzv. funding agreement. Tento negativní dopad je možné minimalizovat prostřednictvím

zapojení odborných poradců a kvalifikovaných správců fondu. Rovněž ustanovení podílového fondu

by mělo vést ke snížení administrativní náročnosti.

3.4 SWOT analýza

Při přípravě SWOT analýzy jsme se snažili postihnout všechny aspekty z hlediska ŘO ROP MS,

příjemce dotace a také podílového fondu a fondu rozvoje měst.

Silné stránky

 Prostředky nejsou vypláceny mechanismem zpětné úhrady jako v případě strukturálních

fondů (financování ex-post, tedy na základě reálně vzniklých způsobilých a uhrazených

výdajů), ale před vlastní realizací aktivit. Tento způsob je pro veřejný sektor výhodnější,

neboť nemusí zajistit prostředky na předfinancování.

 Umožňuje znásobení (leverage) prostředků ze strukturálních fondů (veřejných zdrojů)

v kraji.

 Připravují způsob pro financování projektů regenerace měst i do budoucna, kdy lze

očekávat po roce 2013 snižení finančních prostředků pro ČR (recyklace prostředků).

 Vyplnění mezery na trhu – možnost financovat projekty, které je obtížné financovat

z dotačních zdrojů a zároveň je pro ně obtížné nalézt zdroje soukromé.

 Využití prostředků v delším časovém horizontu, tedy i po skončení programovacího období

2007 – 2013.

 Proaktivní přístup a kompetence RR MS.

Slabé stránky

 Nulové zkušenosti s nástrojem obdobného typu v ČR při financování projektů v oblasti

rozvoje měst (velmi limitované možnosti využití zkušeností z jiných států např. z důvodu

odlišného nastavení pravidel čerpání prostředků ze strukturálních fondů či odlišné

legislativy).

 Malé a často i negativní zkušenosti veřejného sektoru se spoluprací se soukromým

sektorem.

 Většina projektů je v počáteční fázi realizace (např. před územním řízením apod.).

 Nutnost dodržet při prvním použití prostředků pravidla stanovená ROP MS.
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 Pozdější implementace finančního nástroje v rámci programovacího období 2007–2013

(začátek nejdříve druhém pololetí 2009, financování prvních projektů nejdříve v druhé

půlce roku 2010).

 Relativně málo disponibilních prostředků, které v tuto chvíli lze pro nástroj JESSICA využít

(ve srovnání s hodnotou potenciálních záměrů).

Příležitosti

 Navázání spolupráce veřejného a soukromého sektoru a využití synergií, které tímto

způsobem vznikají (zkušenost soukromého sektoru s realizací a řízením velkých projektů).

 Možnost nastavení flexibilnějších pravidel poskytování prostředků z Fondů rozvoje měst

než ze strukturálních fondů EU.

 Nejhustší koncentrace brownfields v České republice a nutnost jejich regenerace.

 Širší a komplexnější přístup k řešení regenerace měst.

 Dostatečná poptávka po zdrojích financování – ve všech městech je možné

nalézt tématicky vhodné projekty.

 Zájem zastupitelů měst o projekty v oblasti rozvoje.

 Nízká zadluženost měst – ukazatel dluhové služby je ve většině případů zanedbatelný.

 Potenciální možnost využití kombinace finančního nástroje JESSICA s dotačními nástroji.

 Navýšení zdrojů na financování projektů regerenace měst v době finanční krize a snížení

prostředků hlavních hráčů (např. developerské společnosti, hlavní vlastníci pozemků)

rozvoje území k soukromým půjčkám.

 Pomocí zkušenosti s tímto nástrojem se připravit na další programovací období, kdy lze

očekávat, že nástroje typu rozvojových fondů budou rozšířenější.

Hrozby

 Území vhodná pro realizaci tématicky vhodných projektů nejsou často ve vlastnictví měst,

ale soukromých subjektů.

 Nepodaří se navázat spolupráci se soukromým sektorem.

 Neochota měst využívat návratné zdroje financování (přílišné spoléhání se na dotační

zdroje).

 Neschválení přesunu finanční alokace Monitorovacím výborem pro využití nástroje

JESSICA.

 Časová náročnost nastavení implementační struktury a s ní spojené možné pozdní

zahájení financování projektů prostřednictvím fondů rozvoje měst.
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 Snížení zájmu měst o prostředky vlivem nastavení příliš svazujících pravidel (v případě

nastavení neflexibilního přístupu k přidělování prostředků).

 Většina projektů je v počáteční fázi realizace (např. před územním řízením apod.), což

může ohrozit jejich realizaci v horizontu programovacího období 2007–2013.

 Nejasná metodika převodu prostředků z operačního programu do rozvojového fondu ve

vztahu k metodice finančních toků (certifikace, veřejná podpora apod.).
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4.1 Návrh a zhodnocení vhodné implementační struktury

4.1.1. Základní rámec implementační struktury finančního nástroje JESSICA

V této části jsou uvedena obecná východiska pro nastavení implementační struktury finančního

nástroje JESSICA, která vychází z platné legislativy, zejména z obecného nařízení, prováděcího

nařízení a předběžné studie EIB.

Řídící orgán na základě schválení monitorovacího výboru převede část alokace operačního programu,

která je určená pro oblast regenerace měst do podílového fondu, se kterým uzavře dohodu

o financování. V případě, že tento nepovinný článek, tj. zřízení podílového fondu, nebude zřízen,

budou prostředky převedeny přímo do fondů rozvoje měst. Fondy rozvoje měst mohou být dále

doplněny o další prostředky (např. soukromých investorů, městských zastupitelstev či finančních

institucí. Prostředky je rovněž možné doplnit o prostředky dalších operačních programů.

Fondy rozvoje měst mohou poskytovat své prostředky dále prostřednictvím půjček, záruk a equity.

Obrázek 2 Základní rámec implementační struktury finančního nástroje JESSICA
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4.1.2. Role jednotlivých aktérů implementační struktury

Činnosti a odpovědnosti jednotlivých článků implementační struktury vycházejí zejména z prováděcího

nařízení. Níže je uveden přehled těchto činností

Role Řídícího orgánu

 přijetí rozhodnutí o vyčlenění části finanční alokace svého operačního programu a její

využití ve prospěch finančního nástroje JESSICA;

 rozhodnutí o vytvoření podílového fondu;

 výběr správce podílového fondu/fondu rozvoje měst;

 stanovení a schválení kritérií, na jejichž základě podílový fond bude vybírat a investovat do

příslušného fondu rozvoje města (příp. stanovit kritéria, na jejichž základě fond rozvoje

města bude investovat do jednotlivých projektů);

 uzavření dohody o financování s podílovým fondem příp. s fondy rozvoje měst, pokud

nebude zřízen podílový fond.

Dohoda o financování bude dle čl. 43 odst. 5 prováděcího nařízení vymezí podmínky příspěvků

z operačního/operačních programů. Dohoda bude uzavřena mezi zmocněným zástupcem podílového

fondu/fondu rozvoje měst a RR MS.

Dohoda o financování by měla obsáhnout zejména:

 investiční strategii a plánování;

 stanovení povinnosti případně upřesnění monitoringu plnění činnosti fondu;

 pravidla pro použití prostředků z operačního programu tak, aby byly tyto použity v souladu

s pravidly OP;

 způsob, jakým budou vyvázány prostředky operačního programu z finančního nástroje

(např. v případě, kdy nebudou do uzavření operačního programu alokovány na projekty

a budou muset být vráceny;

 pravidla pro nakládání s prostředky, které se do fondu vrátí prostřednictvím splátek a to

tak, aby tyto prostředky byly opětovně použity na projekty rozvoje měst;

 pravidla pro zrušení fondu.
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Role a činnosti podílového fondu (případně řídícího orgánu v případě, že nebude zřízen podílový

fond)

 příprava investiční strategie a projektového záměru podílového fondu;

 správa financí podílového fondu;

 marketing iniciativy JESSICA mezi potenciálními investory (např. soukromými vlastníky,

developery, finančními institucemi);

 monitoring a vyhlašování výzev na zřízení nových fondů rozvoje měst;

 jednání, hodnocení návrhů na zřízení fondů rozvoje měst;

 uzavírání smluv s fondy rozvoje měst;

 provedení dalších právních analýz týkajících se další implementace JESSICY;

 monitoring a průběžné informování podílníků/poskytovatelů prostředků do podílového

fondu (řídícího orgánu ROP případně dalších) o aktivitách, dosažených výsledcích jak

podílového fondu tak fondů rozvoje měst;

 poskytování poradenství fondům rozvoje měst např. v otázkách způsobilosti výdajů,

veřejné podpory a výběru projektů obecně.

Role Fondu rozvoje měst

 vyhledávání a konečný výběr vhodných projektů k financování;

 poskytnutí prostředků vybraným projektům;

 výběr splátek a úroků z půjček/zisků z equity a jejich přidělení přispěvovatelům fondu;

 monitorování realizace projektů a pokroku a jeho reporting podílovému fondu/případně

řídícímu orgánu;

 zajištění odděleného účetnictví pro případ, že by z fondu byly financovány i nezpůsobilé

výdaje;

 vedení účetnictví a finančních výkazů obecně.
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V následujícím obrázku uvádíme možné schéma finačních toků, monitorování a kontroly.

Evropská komise

1

PCO
Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR

Řídící orgán (RR MS)

Holdingový fond

Fond rozvoje měst

2

3

4

6

7

8

9

5

Obrázek 3 Finanční toky a monitorování

1. Platby – zálohové, průběžné a konečného zůstatku

2. Převedení prostředků na financování ROP MS do kapitoly MMR (v souladu s pravidly platnými

v České republice)

3. Převedení prostředků do rozpočtu RR MS

4. Souhrnné žádosti o platbu na PCO

5. Žádost o platbu (průběžnou, konečného zůstatku) EK

6. Převedení prostředků holdingovému fondu, kontrola a monitorování činnosti v souladu s dohodou

o financování

7. Převedení prostředků fondu rozvoje měst, kontrola a monitorování činnosti v souladu s dohodou

o financování

8. Poskytování informací ŘO o činnosti holdingového fondu a fondu rozvoje měst

9. Poskytování informací holdingovému fondu o činnosti fondu rozvoje měst a projektů
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4.1.3. Návrh variant implementačního uspořádání finančního nástroje JESSICA

v Moravskoslezském kraji

Tato část je věnována návrhům variant pro implementační uspořádání finančího nástroje JESSICA

v Moravskoslezském kraji.

Návrhy uspořádání byly sestaveny pouze na základě analýzy situace v Moravskoslezském kraji bez

toho, že bychom uvažovali, zda bude JESSICA implementována i v dalších krajích České republiky.

V případě širší celorepublikové varianty by bylo na místě zvážit i synergie, které by z takového

uspořádání vycházely. Důvodem, proč jsme vzali v úvahu nastavení finančního nástroje JESSICA

pouze v hranicích Moravskoslezského kraje je zejména to, že ostatní kraje dosud neprojevili o tento

nástroj aktivnější zájem (např. evaluační studie je zpracovávána pouze pro Moravskosleszsko) a je tak

nejisté, zda vůbec této možnosti finančního inženýrství využijí. Rovněž nepovažujeme za vhodné, aby

implementace tohoto nástroje v Moravskoslezském kraji měla být případně opožděna čekáním na

zaujmutí postoje ze strany dalších krajů.

Hodnocení jednotlivých návrhů se věnujeme níže.

Varianta A - jeden fond rozvoje měst bez podílového fondu

První z uvažovaných variant spočívá ve vytvoření jednoho fondu rozvoje měst obecně zaměřeného

na regeneraci území bez zapojení podílového fondu. Jedná se o nejjednodušší možnou

implementační strukturu. Z tohoto fondu by mělo být podpořeno 3–5 projektů (vzhledem k počáteční

výši alokace – cca 500 mil. Kč). Projekty by byly realizovány za spolupráce města (veřejného sektoru)

a soukromého subjektu (vlastníka pozemků) např. v podobě založení SPV.

Obrázek 4 Varianta A jednoho fondu rozvoje měst bez podílového fondu
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Varianta B - jeden fond rozvoje měst s podílovým fondem

Druhá uvažovaná varianta, stejně jako předchozí počítá se zřízením jednoho fondu rozvoje měst

obecně zaměřeného na regeneraci území s tím rozdílem, že by byl rovněž zřízen podílový fond.

Obrázek 5 Varianta B jednoho fondu rozvoje měst s podílovým fondem

Varianta C - vytvoření více fondů rozvoje měst dle tématického zaměření s podílovým fondem

Níže uvedený obrázek představuje další variantu, jejíž podstatou je vytvoření třech tématicky

zaměřených fondů rozvoje měst. Vzhledem k počáteční alokaci, kterou má RR MS k dispozici by

každý fond rozvoje měst mohl podpořit maximálně 1 – 2 projekty.

Obrázek 6 Varianta C více fondů rozvoje měst členěných tématicky s podílovým fondem
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Tato varianta se jeví jako vhodná například v případě, že by přicházelo v úvahu využití prostředků

z více operačních programů, tedy že by kromě plánovaných prostředků z Regionálního operačního

programu, přispěli i další poskytovatelé dotace z jiných operačních programů (například OPŽP nebo

OP VaVPI). Vzhledem k tomu, že pravidla pro použití prostředků z operačních programů jsou odlišná,

umožnilo by vytvoření více fondů rozvoje měst tyto prostředky oddělit a použít na projekty splňující

podmínky jednotlivých programů.

Varianta D – vytvoření více fondů rozvoje měst členěných dle finančních nástrojů s podílovým

fondem

Zřízení více fondů rozvoje měst by bylo vhodné rovněž v případě použití více finančních nástrojů.

V rámci finančního nástroje JESSICA je možné prostředky poskytovat prostřednictvím půjček, záruk

nebo equity. Každý z těchto nástrojů vyžaduje rozdílné řízení z pohledu finančního fondu a bylo by

vhodné tomu i přizpůsobit i implementační strukturu. To alespoň vyplývá ze stávající praxe

investičních bank. Správci fondů zaměřených na poskytování půjček jsou zaměřeni zejména na

vyhodnocování a nastavování zajištění svých produktů. Na druhé straně správci equity fondů aktivně

sledují tržní trendy a podílejí se na řízení společností, do kterých byl kapitál fondu převeden.

Tato varianta by umožnila rovněž v rámci některých fond rozvoje měst rozšířit prostředky o soukromé

zdroje.

Obrázek 7 Varianta D více fondů rozvoje měst členěných dle finančních nástrojů s podílovým

fondem
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4.2 Zhodnocení zapojení podílového fondu

Zapojení podílového fondu do implemetační struktury finančního nástroje JESSICA je stanoveno

obecným nařízením jako nepovinné. Doporučujeme proto Regionální radě zvážit jak výhody použití

tohoto nástroje, tak případné nevýhody.

Mezi největší výhody zřízení HF z našeho pohledu patří:

 přenos know-how o nástrojích finančního inženýrství – správcem podílového fondu by

měla být taková instituce, která má s podobnými schématy zkušenosti a bude je předávat

dál. K přenosu know-how by mohlo dojít například v případě, že by správcem podílového

fondu byla EIB. EIB má v tuto chvíli úlohu koordinátora aktivity JESSICA a již v několika

zemích EU působí právě jako správce zřízených podílových fondů finančního nástroje

JESSICA;

 přenos zkušeností s marketingem a vyhledávání strategických hráčů/potenciálních

investorů za účelem dosažení leverage prostředků;

 jednodušší procedury výběr a monitorování fondů rozvoje měst z hlediska RR MS –

zejména v případě, kdy by bylo zřizováno více fondů rozvoje měst, by tyto procedury mohly

být pro RR MS nákladné jak z pohledu finančního zabezpečení tak z pohledu

administrativní náročnosti;

 v případě, kdy bude v počátku zřízen pouze jeden fond rozvoje měst a zřízení podílového

fondu by se mohlo zdát nadbytečné, umožní jeho zřízení případný další rozvoj finančního

nástroje JESSICA například prostřednictvím hledání dalších možností pro zřízení fondů

rozvoje měst – správce podílového fondu by měl dostatečnou kapacitu, aby mohl na

základě poptávky na trhu identifikovat další příležitosti pro zřízení dalších fondů rozvoje

měst;

 celkově snížen administrativní náročnosti pro RR MS. V případě, že nebude zřízen

podílový fond, bude nutné personálně/kapacitně posílit Regionální radu pro výkon všech

potřebných činností;

 možnost ovlivnit čerpání alokace ROP MS (případně dalších zapojených operačních

programů) z časového pohledu a tím i možnost zajištění dosažení pravidla N+2 resp. N+3.

Dle čl. 78 obecného nařízení se zahrnují do výkazu výdajů prostředky na zřízení

podílového fondu/fondu rozvoje měst s tím, že při uzavírání operačního programu budou

způsobilé výdaje stanoveny jako souhrn veškerých plateb z fondu rozvoje měst do projektů

zahrnutých v integrovaném plánu rozvoje měst a veškerých poskytnutých záruk24.

Výhodou při zřízení podílového fondu by mohla být skutečnost, že bude moci být zřízen

s předstihem před fondy rozvoje měst, pro jejichž zřízení bude nutné detailně prozkoumat

poptávku po takovém typu nástroje a podrobně nadefinovat výběrová kritéria projektů.

24
viz čl. 78 nařízení 1083/2006
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Mezi hlavní nevýhody/překážky zřízení podílového fondu lze uvést:

 administrativní náročnost spojenou s nutností výběru správce podílového fondu, kdy bude

nutné zadat tuto poptávku prostřednictvím zákona o zadávání věřejných zakázek.

V případě, že by správcem podílového fondu byla EIB, odpadla by potřeba postupovat

podle ZVZ;

 administrativní náklady na správu finančního nástroje – odměna správce podílového fondu

je dána procentem z výše svěřených prostředků. Dle čl. 43 prováděcího nařízení činí tyto

poplatky maximálně 2 % prostředků poskytnutých z operačního programu.

Z našeho pohledu budou výhody podílového fondu umocněny zejména v případě, kdy bude

za správce vybrána EIB či EIF. A to zejména s ohledem na jednodušší proceduru výběru správce, kdy

nebude nutné postupovat podle ZVZ a také s ohledem na přenos know-how. Evropská investiční

banka je v současné době ustanovena správcem již několika podílových fondů v ostatních zemích EU.

Tento fakt by mohl napomoci rychlému průběhu negociačních procedur ve vztahu k uzavření dohody

o financování. Zároveň by doba vyjednávání se správcem podílového fondu mohla být využita pro

hledání vhodné instituce jako správce fondu rozvoje města.

4.3 Možnosti společného zapojení grantového financování a nástroje JESSICA

Společné zapojení financování prostřednictvím dotace z operačních programů a finančního nástroje

JESSICA je možné na základě čl. 46 prováděcího nařízení. Lze definovat několik způsobů, na jejichž

základě by bylo možné v jednom projektu kombinovat oba zdroje financování.

V prvním případě by došlo na úrovni projektu k rozdělení na část generující příjmy (ziskovou)

a neziskovou. Na ziskovou část by bylo použito zdrojů finančního nástroje JESSICA a na neziskovou

část by byla vypracována standardní žádost o dotaci z relevantního operačního programu.

Další možností je využití prostředků z finančního nástroje JESSICA na tu část rozpočtu projektu, která

má být kryta vlastními prostředky příjemce.

Jednou z možností je také model, kdy příjemci bude při splnění všech podmínek (zejména dodržování

splátkového kalendáře) odpuštěno splacení určité části poskytnutého úvěru. Nevýhodou této možnosti

ovšem je, že by postupně docházelo k vyčerpání prostředků ve fondu rozvoje měst.
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Zároveň je nutné při kombinací obou zdrojů financování vzít v úvahu rizikové faktory a to zejména

následující:

 veřejná podpora – vzhledem k tomu, že podpora pomocí finančního nástroje JESSICA

může být za určitých okolností považována za veřejnou podporu (viz kapitola 2.2 této

zprávy), je nutné při schvalování projektů mít na zřeteli skutečnost, aby nedošlo

k překročení maximální možné úrovně pomoci.

 dvojí financování – z hlediska kontroly využívání různých zdrojů financování je nutné

zabezpečit, aby pomocí přidělených grantů a prostředků finančního nástroje JESSICA

nebyly financovány stejné aktivity.

 organizační zajištění – na tuto problematiku lze pohlížet ze dvou hledisek. Jednak

z hlediska samotného příjemce, který musí mít dostatečnou kapacitu, aby byl schopný řídit

projekt financovaný z různých zdrojů. Zároveň je nutné mít na zřeteli hledisko

organizačního zajištění schvalovacího procesu tak, aby bylo zabezpečeno schválení jak té

části projektu financované dotací tak části projektu financované prostřednictvím nástroje

JESSICA.
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5.1 Zhodnocení fungování navržené implementační struktury

V kapitole 4.1.3 této zprávy jsou popsány čtyři možné varianty uspořádání implementační stuktury

finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském regionu. Kapitola 4.2 dále obsahuje přehled výhod

a nevýhod zřízení podílového fondu.

5.1.1. Kritéria hodnocení jednotlivých návrhů

Modely uspořádání nástroje JESSICA jsme dále hodnotili na základě jejich vhodnosti s ohledem na

předem stanovená kritéria, která jsou uvedena v obrázku č. 6.

Další specifika
kraje

Adekvátnost
objemu prostředků

a počtu projektů

Cíle ROP

Admin. náročnost

Flexibilita

Bezpečnost

Kvalita

Rychlost a
jednoduchost

Implementační
struktura

Obrázek 8 Kritéria nastavení implementační struktury

Jednoduchost struktury a rychlost poskytnutí prostředků

V rámci tohoto kritéria bylo posuzováno, zda daná struktura umožňuje co nejrychlejší poskytnutí

prostředků od vlastního rozhodnutí Regionální rady tento nástroj využít po poskytnutí protstředků

prostřednictvím fondu rozvoje měst prvním projektům. Hodnoceno, bylo dále to, zda je struktura

nastavena co nejjednodušším způsobem za účelem minimalizace případných negativních dopadů

víceúrovnostní struktury, jakými je například počet stupňů, na kterých je nutné posuzovat otázku

veřejné podpory apod.
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Kvalita použití prostředků

Kvalita použití prostředků bude vycházet ze samotného výběru správců fondu/ů rovněž z nastavení

dohody o financování. Struktura by měla umožnit kapitalizaci know-how zkušených odborníků a jejich

zapojení jak do výběru projektů tak případně do procesu monitoringu/výběru dalších fondů rozvoje

měst. Kvalita použití prostředků by měla být posouzena zejména s ohledem na realizaci vlastních

projektů, jejich zaměření na regeneraci měst, veřejnou prospěšnost apod.

Bezpečnost použití prostředků

Struktura by měla být nastavena tak, aby byla minimalizována rizika při použití prostředků z pohledu

poskytovatele (RR MS), tedy z pohledu včasného vyčerpání prostředků s ohledem na pravidlo n+2

a způsobilost výdajů, včetně minimalizace rizika z pohledu Fondu/ů rozvoje měst (míra návratnosti

investic). Klíčovým bude zapojení odborníků pro posouzení projektů na základě ekonomických analýz

(cost-benefit analýza apod.).

Flexibilita poskytnutí prostředků

Struktura by měla umožnit co největší flexibilitu při výběru projektů pro financování.

Administrativní náročnost pro RR MS

Struktura by dále měla zajistit minimalizaci administrativní náročnosti pro poskytovatele finančních

prostředků.

Zajištění cílů ROP

V tomto ohledu by mělo být posouzeno, zda struktura může přispět k zajištění čerpání alokace

v souladu s pravidlem N+2/N+3 a finačními výhledy RR MS, tedy aby byla převedená alokace

v souladu s obecným nařízením projektům vyplacena nejpozději s uzavřením operačního programu.

Případně naplnění dalších indikátorů programu.

Adekvátnost objemu disponibilních prostředků

Při výběru vhodného nastavení by měla být v potaz vzata i skutečnost, že předpokládaná výše

prostředků z ROP MS je v tuto chvíli menšího objemu. Zároveň by mělo být zajištěno,

že implementační struktura bude efektivní z hlediska nákladů na její provoz/správu.

Adekvátnost počtu potenciálně realizovatelných projektů (s ohledem na budoucnost, kdy počet

připravených projektů může narůst)

Na druhou stranu lze předpokládat, že poptávka po prostředcích finančního nástroje JESSICA je

v regionu v tuto chvíli několikanásobně vyšší než bude počáteční vklad do fondu. Bylo by proto

vhodné, aby nastavení umožňovalo do budoucna případné rozšíření/přizpůsobení se této poptávce.

Respektování případných dalších specifik

Jako další faktory, které je třeba vzít v potaz při nastavení struktury je mimo jiné skutečnost, že velká

část pozemků, kterých by se měly regenerační projekty týkat je v soukromém vlastnictví. V rámci

Moravskoslezska byly rovněž identifikovány projekty výrazně odlišné velikosti (areál Dolních Vítkovic

versus ostatní projekty).
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5.1.2. Hodnocení návrhů

V této kapitole uvádíme hodnocení jednotlivých návrhů struktur dle kritérií uvedených v kapitole 5.1.1.

Shrnutí hodnocení je uvedeno v tabulce č. 2. Doporučení pro implementační strukturu

v Moravskoslezském kraji uvádíme dále v kapitole 5.1.3.

Jednoduchost struktury a rychlost poskytnutí prostředků

Oproti původnímu předpokladu, že rychlost poskytnutí prostředků bude dána co nejjednodušší

strukturou, tedy například pouze prostřednictvím jednoho fondu rozvoje měst. Po bližší analýze

prostředí Moravskoslezského kraje musíme nicméně konstatovat, že zhodnocení rychlosti poskytnutí

prostředků se dále odvíjí od dalších faktorů:

a) stupni připravenosti projektů v Moravskoslezském kraji. Stupněm připravenosti se myslí existence

projektových záměrů v oblasti regenerace měst v takovém stupni rozpracovanosti, aby kromě

vlastního zpracování projektové dokumentace pro předložení žádosti o financování fondu rozvoje

měst nebránili žádné časově náročné aktivity, jakými jsou například potřeba územních řízení apod.

b) jejich počtu a kvalitě přípravy, tak aby bylo umožněno nadefinovat podmínky pro založení fondu

rozvoje měst včetně kritérií výběru těchto projektů atd.

Pouze při splnění těchto faktorů/předpokladů je možné z pohledu tohoto kritéria doporučit volbu co

nejjednodušší implementační struktury.

Z našeho průzkumu mezi projektovými záměry v Moravskoslezském kraji (blíže viz kapitola č. 3.1.1),

vyplynulo, že vzhledem k inovativnímu nastavení tohoto nástroje a nulové zkušenosti, nejsou tyto

předpoklady zcela splněny. Z tohoto důvodu nemůžeme konstatovat, že nastavení komplikovanější

implementační struktury (například zapojení podílového fondu ve správě EIB) by mělo znamenat

oddálení poskytnutí prostředků. Zřízení podílového fondu ve správě instituce, která má s finančním

nástrojem JESSICA zkušenosti, by umožnilo zřídit podílový fond rychleji než fond rozvoje měst.

V takto vyšetřeném čase by bylo možné věnovat čas jak straně nabídky (nadefinování fondů rozvoje

měst), tak poptávky (městům či soukromým investorům) při finalizaci projektových záměrů. Z tohoto

pohledu tak nelze žádnou z navržených struktur v tomto kritériu upřednostnit.

Kvalita použití prostředků

Kvalita použití prostředků z našeho pohledu vyplyne zejména z následujícího:

a) dostatečná zkušenost a odborná kapacita správců fondů,

b) kvalitní nastavení procesu výběru projektů včetně zhodnocení rizikovosti kapitálu,

c) hledání nových projektových záměrů a možností pro zřízení nových fondů rozvoje měst.
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Z našeho pohledu by proto kvalitě použití prostředků pomohlo zapojení strategického partnera

s dostatečnou zkušeností ohledně správy fondu a financování projektů prostřednictvím relevantních

finančních nástrojů. V případě podílového fondu takovým partnerem může být například EIB či EIF.

V případě fondů rozvoje měst je možné zvážit založení fondů při komerčních bankách, které mají

zkušenosti s fondy a jejich správou. Taková varianta s sebou nicméně nese i potřebu zvážit otázku

veřejné podpory (viz kapitola 2.2.1).

Dále doporučujeme, aby v případě dostatečné poptávky po prostředcích JESSICA, byla zvážena

možnost zřízení více fondů rozvoje měst. Tato diverzifikace by mohla přinést i prohloubení odborné

kvalifikace relevantních osob zapojených do procesu výběru projektů či správy fondu.

Bezpečnost použití prostředků

Stejně jako v předchozím případě, bude bezpečnost použití prostředků odviset od nastavení procesů

posouzení a výběru projektů pro financování včetně zvýšených nároků na analýzy rizikovosti investic.

Samotné nastavení parametrů bude dáno dohodou o financování. Z pohledu implementační struktury

lze považovat jako vhodné zapojení kvalitního partnera např. v podobě podílového fondu, který tato

pravidla dále upřesní. V případě EIB jakožto správce podílového fondu by opět mohlo být využito

zkušeností se zřizováním jiných podílových fondů a fondů rozvoje měst a využití best practice, do té

míry do které budou tyto informace známy.

Flexibilita poskytnutí prostředků

Flexibilita poskytnutí prostředků bude dána na jedné straně nastavením dohody o financování mezi

řídícím orgánem a příslušným fondem. Vedle toho, lze považovat z pohledu flexibility poskytnutí

prostředků vhodnou takovou strukturu, která bude mít diverzifikovanější základnu fondů rozvoje měst.

Taková struktura z našeho pohledu umožní na sebe navázat dostatečně kvalifikované pracovníky,

kteří budou schopni posouzení projektových záměrů i za méně rigidního nastavení výběrových kritérií.

V případě struktury s obecně zaměřenými fondy rozvojů měst by mohlo dojít k tomu, že

odborníci/hodnotitelé apod. budou spíše generalisté. Hodnocení by samozřejmě mělo proběhnout

s ohledem na naplnění podmínek programu, za které nese odpovědnost RR MS, a dále s ohledem na

realizovatelnost projektových záměrů ve smyslu realizovatelnosti investičních záměrů.

Přílišná diverzifikace fondů s sebou může nést na druhou stranu riziko přílišné tématické specializace

fondů, která omezí použití alokace na jiné typy projektů. Z tohoto důvodu lze doporučit diferencovat

fondy rozvoje spíše dle finančních nástrojů případně se přiklonit v extrémních případech k vytvoření

rovněž fondu na projektové bázi (případ Dolních Vítkovic).

Administrativní náročnost pro RR MS

Administrativní náročnost RR MS bude jednoznačně snížena ustavením podílového fondu, který tímto

bude vykonávat řadu činností, které by jinak musely být vykonávány RR MS.
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Zajištění cílů ROP

Ustavení podílového fondu se správou EIB, která již má v této oblasti zkušenosti může urychlit čerpání

alokace. Domníváme se, že podílový fond bude možné ustavit s časovým předstihem před případným

zřízením fondu rozvoje měst. Tímto způsobem bude dána řídícímu orgánu dřívější možnost vykázat

alokaci jako vyčerpanou. Zároveň je důležité zajistit, aby tato alokace byla opravdu použita do konce

programovacího období na projekty regenerace měst. To si vyžádá zvýšené nároky nejen na

hodnotící proces, ale i marketing tohoto nástroje mezi stranou poptávky. Z tohoto důvodu rovněž

doporučujeme zvážit zapojení strategického partnera, např. EIB.

Jako druhý aspekt čerpání alokace je vyšší riziko nedočerpání alokace v případě přílišné, zejména

tématická roztříštěnosti fondů, která ve svých alokacích nemusí dokonale krýt poptávku.

Adekvátnost objemu disponibilních prostředků

Předpokládaný objem prostředků pro použití prostřednictvím finančního nástroje JESSICA je v době

zpracování této studie poměrně malý. Při zpracování cash-flow analýzy bylo počítáno s alokací

500 mil. Kč převedenou z ROP MS (oblast podpory 2. 3. Podpora využívání brownfield). Naše

rozhovory s klíčovými hráči v regionu (Vítkovice, RPG) nepotvrdily zájem o spoluinvestování do fondů.

Rovněž nelze prozatím počítat se zapojením prostředků z dalších operačních programů.

Z hlediska nákladovosti lze říci, že nejvhodnější je taková implementační struktura, která zahrnuje co

nejmenší počet fondů (ať už HF či fondů rozvoje měst).

Vzhledem tedy k objemu zdrojů doporučujeme pro začátek ustanovit strukturu s co nejmenším počtem

fondů rozvoje měst, které by tuto alokaci tříštily.

Adekvátnost počtu potenciálně realizovatelných projektů

Z předběžné analýzy projektových záměrů v Moravskoslezském kraji vyplynulo, že poptávka po

prostředcích v kraji významně převyšuje částku, která by měla být v prvním kroku na projekty typu

JESSICA uvolněna. Z tohoto důvodu doporučujeme upřednostnit vytvoření takové struktury, která do

budoucna umožní například rozšíření počtu fondů rozvoje měst a která bude moci být přizpůsobena

případným vkladům dalších prostředků.

Respektování případných dalších specifik

Vzhledem ke specifikům, které byly v Moravskoslezském kraji identifikovány, doporučujeme, aby

v případě dostatku finančních prostředků pro nástroj JESSICA byla zvážena možnost ustavení

některých fondů na projektové bázi. V případě realizace projektu Dolních Vítkovic, který je v celkovém

objemu odhadován až na 60 mld. Kč doporučujeme ustavení zvláštního fondu na rozvoj této lokality.

Rovněž v případě realizace projektů, kde by v úvahu přicházelo ustavení fondů s kapitálem

soukromých subjektů (například v podobě pozemků či budov v případě RPG) doporučujeme zvážit

ustanovení zvláštního fondu rozvoje měst. Domníváme se, že tato diverzifikace a nastavení jasných

podmínek i předpokládaých návratností investic podpoří případné rozhodnutí těchto investorů do

projektů vstoupit.
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Kritérium Otázky/vysvětlivky
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Rychlost poskytnutí

prostředků a

jednoduchost

struktury

Je struktura nastavena tak, že bude možné co nejrychleji

vybrat projekty a poskytnout jim prostředky?

Je implementační struktura nastavena co nejjednodušším

možným způsobem?

Jsou minimalizovány negativní dopady víceúrovnostní

struktury (např. je počet bodů, kde bude posuzována

veřejná podpora co nejmenší?)

● ● ● ●

Kvalita použití

prostředků

Zajišťuje daná struktura výběr dostatečně kvalitních

projektů?

Umožňuje daná struktura zapojení hráčů s odbornou

zkušeností, která dodá použití prostředků přidanou

hodnotu?

● ● ● ●

Bezpečnost použití

prostředků

Je struktura nastavena tak, aby byla minimalizována rizika

při použití prostředků z pohledu Regionální rady –

poskytovatele prostředků z ERDF?

Je struktura nastavena tak, aby byla minimalizována rizika

při použití prostředků z pohledu návratnosti investice?

● ● ● ●

Flexibilita poskytnutí

prostředků

Bude poskytnutí prostředků prostřednictvím finančního

nástroje JESSICA vázáno rigidnímn pravidly nebo daná

struktura umožní jejich flexibilitu?

● ● ● ●

Administrativní

náročnost pro RR MS

Jaká struktura je nejvhodnější z pohledu snížení

administrativní náročnosti pro RR MS? ● ● ● ●

Zajištění cílů ROP Bude zajištěno čerpání prostředků v souladu s pravidlem

N+2N+3 a finančními výhledy RR MS? Budou naplněny

indikátory programu?

● ● ● ●

Adekvátnost objemu

disponibilních

prostředků

Odpovídá struktura celkovému objemu prostředků, který

bude k dispozici?

Je počet úrovní struktury odpovídající?

Je zajištěna efektivita z hlediska nákladů?

● ● ● ●

Adekvátnost počtu

potenciálně

realizovatelných

projektů

Odpovídá struktura celkovému počtu předpokládaných

projektů tj. poptávce? ● ● ● ●

Respektování

místních specifik

Je struktura adekvátní pro použití v místních specifických

podmínkách např. diametrálně odlišná velikost projektů,

vlastnictví velké části pozemků soukromými vlastníky

apod.?

● ● ● ●

Tabulka 6 Shrnutí hodnocení jednotlivých variant implementační struktury finančního nástroje

JESSICA v Moravskoslezském kraji
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Legenda k tabulce 6

● Varianta zcela splňuje uvedené kritérium

● Varianta splňuje uvedené kritérium pouze částečně

● Varianta uvedené kritérium vůbec nenaplňuje

5.1.3. Doporučení ohledně implementační struktury

Na základě hodnocení předchozí kapitoly doporučujeme proto postupovat následujícím způsobem.

Doporučujeme zvážit v rámci implementační struktury ustavení podílového fondu, jehož správcem by

byla EIB případně EIF. Zhodnocení zapojení podílového fondu je uvedeno v kapitole 4.2 této zprávy.

Jako vhodná implementační strategie se jeví, aby byl v první fázi založen jeden, případně dva pilotní

fondy rozvoje měst. Jeden fond rozvoje měst by byl jako obecně zaměřený fond rozvoje měst

s mandátem poskytovat půjčky, záruky nebo vlastní kapitál pro různé typy městských projektů. Druhý

fond rozvoje měst by mohl být zřízen s užším zaměřením, které by odpovídalo specifickým potřebám

regionu a které by bylo určeno řídícím orgánem ve spolupráci se správcem podílového fondu. Tento

druhý fond rozvoje měst by mohl být například zaměřen na konkrétní tématický sektor nebo by mohlo

jít o fond zaměřený na kapitálové financování, do nějž by prostřednictvím pozemků vložili prostředky

i soukromí investoři. V případě ustavení pouze jednoho fondu rozvoje měst by byly prostředky fondu

tvořeny pouze prostředky operačního programu a vklady soukromých investorů by bylo možné řešit

například prostřednictvím zřízení SPV společností.

Ze střednědobého pohledu by struktura měla být nastavena tak, aby do budoucna umožnila reagovat

na případnou zvýšenou poptávku ze strany projektů případně investice jak z ostatních operačních

programů, tak případně dalších zdrojů. I z tohoto důvodu považujeme výše popsanou strukturu jako

vhodnou.

Dále doporučujeme, aby v případě rozhodnutí Regionální rady tento nástroj implementovat byla

záhajena cílená informační a konzultační kampaň, která by umožnila dále upřesnit konkrétní

projektové záměry.
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5.2 Fungování fondu rozvoje měst

5.2.1. Vymezení fondu rozvoje měst na trhu finančních nástrojů

Fondy rozvoje měst mohou poskytovat své prostředky dále prostřednictvím půjček, záruk a equity.

Finanční návratnost

S ohledem na finanční návratnost by měly fondy rozvoje měst cílit takové projekty, které jsou na rozdíl

od grantového financování návratné, tedy vytvářejí příjmy, ale které nejsou zároveň dostatečně

zajímavé pro soukromé investory, například tím, že míra návratnosti je příliš nízká nebo tím, že riziko

návratnosti je pro soukromého investora příliš vysoké.

Vnitřní výnosové procento (IRR) představuje takovou výši diskontní sazby, při které dosáhne čistá

současná hodnota nulové hodnoty. Projekt by měl být akceptovatelný, pokud IRR převyší danou

diskontní sazbu (např. 5%).

Ekonomická a sociální návratnost

Obdobně jako v případě grantového financování by fondy rozvoje měst měly cílit projekty s přidanou

hodnotou pro obyvatele daných měst. Jedním z možných přístupů je hodnocení v podobě cost benefit

analýzy (CBA), kterou bývá hodnocen dopad investic rovněž z pohledu ekonomických a sociálních

přínosů. Tyto jsou prostřednictvím CBA analýzy vyčísleny v peněžní hodnotě. U klasických

komerčních nástrojů nejsou tato kritéria zohledněna a jejich dopady mohou být v této oblasti jak

pozitivní, tak negativní.

V těchto případech je možné použít např. ukazatel SROI, který čistou hodnotu přínosů investice dělí

čistou hodnotou investice. Ukazatel má nicméně limitované použití. Nelze jej například aplikovat

v případě benefitů, které není možné převést do finančního ekvivalentu.

Jak sociální tak i ekonomická kritéria je nutné vnímat samostantě. Plánovaná investice tedy bude

muset splnit několik nezávislých podmínek nikoliv celkový scorecard.

Pozice finančního nástroje JESSICA ve vymezení finančních a ekonomický a sociálních přínosů je

znázorněn na obrázku č. 7.
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Obrázek 9 Porovnání finančních nástrojů JESSICA s granty a komerčními produkty

5.2.2. Pilotní fond rozvoje měst

Možné základní nastavení pilotního fondu rozvoje měst uvádíme v přehledu níže.

Vlastní kapitál fondu 486,2 mil. Kč

Další prostředky fondu nepředpokládá se

Rok zahájení činnosti 2011

Počet realizovaných projektů dle velikosti 3 – 5

Průměrná velikost projektu kolem 120 mil. Kč

Tématické vymezení fondu obecně zaměřeno na regeneraci území

Poskytované produkty zejména půjčky, případně záruky nebo equity kapitál

Náklady na správu fondu 3 % p. a. z prostředků fondu

Tabulka 7 Parametry fondu rozvoje měst
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5.2.3. Finanční nástroje pilotního fondu

Dluhové financování

Dluhové financování je možné poskytovat na investiční i provozní financování projektů.

Míra návratnosti investice

Míra návratnosti v případě dluhového financování (např. výše půjčkových úroků) by měla být

nastavena nad hranicí Prague InterBank Offered Rate (PRIBOR), jejíž úroveň se pohybuje v současné

době kolem 2,4 – 2,6 % p. a.

S ohledem na povahu jednotlivých dluhových nástrojů, doporučujeme stanovit sazby okolo PRIBOR

plus 2 – 4% marže pro zajištěné půjčky (senior debt) a okolo PRIBOR plus 5 – 9% marže pro půjčky

typu mezzanine (nezajištěné půjčky).

Míra rizika investice

Pro řízení rizikovosti investic v rámci finančního nástroje JESSICA nebyly stanoveny žádné podpůrné

nástroje. Bude proto nutné nastavit standardní metodiku řízení rizik.

Časová splatnost/návratnost

V analýze cash-flow byla časová splatnost půjčky nastavena na 15 let. Domníváme se, že nástroj by

měl umožnit financovat středně až dlouhodobé finanční půjčky v rozmezí 5 až 20 let.

Financování prostřednictvím kapitálu (equity finance)

Vzhledem k odlišné povaze tohoto druhu financování, doporučujeme, aby v případě použití

financování prostřednictvím equity byl za tímto účelem zřízen zvláštní fond rozvoje měst. Minimální

míra návratnosti by se měla pohybovat okolo 12 – 25 % p. a. a dále variovat dle specifik jednotlivých

investic.

Vyšší míra rizika investice, doba splatnosti, bonita klienta, výše zajištění, riziko industry

a nespecifikované riziko by měla ovlivnit i úrokové sazby. Bližší nastavení finančních nástrojů pro

jednotlivé fondy rozvoje měst a jejich finanční nástroje si vyžádá nicméně bližší analýzu trhu a strany

poptávky reflektující aktuální finanční ukazatele doby zřízení fondu.

5.2.4. Příklady možných způsobů financování

V této části uvádíme přehled možných způsobů financování projektů v rámci finančního nástroje

JESSICA. Tento přehled v prvé řadě neaspiruje na to být taxativní, tedy pokrýt všechny možné

varianty. Za druhé jeho cílem není postihnout specifika konkrétních projektů. Příklady níže uvedené

jsou zcela smyšlené a mají ilustrativní povahu.

Cílem tohoto přehledu je jednak demonostrovat, že financování projektů prostřednictvím finančního

nástroje JESSICA je rozmnanité co podoby nastavení struktury, jednak že je různorodý i způsob

zapojení hráčů do projektu a tedy i míry, kterou budou moci investici ovlivňovat.
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Jedním ze sdělení by tak mělo být, že projekty financované nástrojem JESSICA je možné nastavit

takovým způsobem, aby co nejlépe odpovídaly skutečným podmínkám a byly tak dostatečně

motivující pro všechny aktéry.

Obrázek 10 Příklad 1 – projekt na výstavbu kampusu, financování prostřednictvím půjčky

JESSICA a grantového financování

Obrázek 11 Příklad 2 – projekt na výstavbu kampusu financovaný prostřednictvím půjčky

JESSICA a půjčky od komerční banky
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Obrázek 12 Příklad 3 – projekt výstavby sportovní haly financovaný prostřednictvím equity

JESSICA a půjčkou od komerční banky

V prvních třech příkladech byla pro účely realizace projektu zřízena zvláštní společnost - SPV.

Na příkladech je ukázáno, že tato společnost může být vlastněna různými společníky například

městem nebo zainteresovanou institucí (např. univerzita). Ve třetím příkladě na základě poskytnutí

JESSICA equity se společníkem SPV stává rovněž fond rozvoje měst.

V uvedených příkladech se liší rovněž charakter equity kapitálu. Ten může být poskytnut jak v podobě

hotovosti tak v podobě dlouhodobých aktiv, například převedeném pozemků či budov (tzv. equity in

kind).

Modely dále ukazují, že prostředky alokované na projekty prostřednictvím fondu rozvoje měst, je

možné doplnit vedle vlastního kapitálu a zdrojů JESSICA i dalšími prostředky – grantovým

financováním či komerčními úvěry.

Z příkladů je dále vidět, že vzhledem k tomu, že město je společníkem SPV ponechává si rozhodovací

a kontrolní pravomoc nad projektem a jeho realizací.
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Obrázek 13 Příklad 4 – projekt na výstavbu a provoz parkoviště financovaný půjčkou komerční

banky, na kterou byla poskytnuta záruka JESSICA

fond rozvoje měst

pozemky a budovy

koncesní
smlouva

město Revitalizace veřejných
ploch s.r.o.

splátky
půjčky

prostředky na realizaci
projektový management
poradenství pro město

půjčka
na projekt

revitalizace

splátky za realizaci
a údržbu

veřejných prostranství

projekt revitalizace centra
města

Obrázek 14 Příklad 5 – projekt revitalizace centra města

Zbývající dva příklady ukazují variantu, kdy projekt realizován soukromou společností na základě

smlouvy s městem, která určuje podobu projektu. Příklad č. 4 ukazuje rovněž variantu poskytnuté

záruky na projekt, která může například umožnit získat komerční půjčku na rizikovější projekt apod.
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Z příkladů vyplývají následující výhody finančních nástrojů JESSICA:

 flexibilita nastavení struktury, kterou je možné přizpůsobit specifickým podmínkám

projektům;

 zapojení více aktérů do projektu, multiplikace zdrojů a knowhow;

 přímé zapojení měst do projektů – ponechání si kontroly nad realizací projektů;

 zapojení soukromého sektoru do projektů s veřejnou přidanou hodnotou.

5.2.5. Nastavení fondu, jeho činnosti

Činnosti fondu rozvoje města by měly být následující

 vyhledávání a konečný výběr vhodných projektů k financování;

 poskytnutí prostředků vybraným projektům;

 výběr splátek a úroků z půjček/zisků z equity a jejich přidělení přispěvovatelům fondu;

 monitorování a realizace projektů a pokroku a jeho reporting holdingovému fondu/případně

řídícímu orgánu;

 manažerské řízení investiční činnosti;

 zajištění odděleného účetnictví pro případ, že by z fondu byly financovány i nezpůsobilé

výdaje;

 vedení účetnictví a finančních výkazů obecně.

5.2.5.1. Vnitřní organizace fondu

Front office

Přináší nové realizační příležitosti. Procesně i výkonně provází investici po celou dobu její životnosti.

Vystupuje navenek, jedná s klientem. Nastavuje odměňování pro Back office a Oddělení analýz.

Middle office

Oddělení analýz

Pomáhá Front office zpracovat a strukturovat investiční příležitosti, tvoří matematické modely

a analýzy řízení rizik jednotlivých projektů.

Risk department

Je oponentem Front office, hodnotí rizika jednotlivých projektů a pomáhá Credit comitte řídit

systematická rizika fondu.

Legal department

Pomáhá Front office zpracovat a strukturovat investiční příležitosti, připravuje analýzu právních rizik

a smluvní dokumentaci. Řídí oursourcing právních služeb.
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Back office

Treasury

Řídí cash flow fondu na základě instrukcí Credit committee.

Support services

Poskytují support ostatním oddělením fondu v oblastech jako je IT, HR, facility management,

účetnictví, a to jak přímým výkonem, tak prostřednictvím outsourcingu.

Vedení fondu

Credit committee

Nejvyšší orgán fondu. Schvaluje jednotlivé investice a jejich podmínky včetně výdajových rozpočtů

fondu. Řídí systematická rizika fondu. Nastavuje metodologii, Best practices a SOP fondu. Nastavuje

odměny pro Front office a Risk department. Skládá se ze zástupců posktytnutých prostředků do fondu.

5.3 Náklady řízení

Náklady řízení implementační struktury finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji

představují zejména poplatky správcům podílového fondu a fondů rozvoje měst.

5.3.1. Náklady na řízení podílového fondu

V případě podílového fondu vycházíme z předpokladu, že jeho správcem bude EIB (viz naše

doporučení v kapitole 5.1.2). Podle čl. 43 odst. 4 písm. a prováděcího nařízení nesmí roční náklady na

řízení podílového fondu překročit 2% z částky vložené ze strany operačního programu (v tomto

případě cca 500 mil. Kč), pokud se ve veřejné soutěži neprokáže potřeba tuto sazbu navýšit.

Předpokládáme, že v případě EIB by se tato potřeba neprokázala. Náklady na správu podílového

fondu by tak činily cca. 10 mil. Kč ročně. Nicméně část nákladů bude pokryta prostřednictvím úroků

z prostředků uložených na bankovním účtu.

5.3.2. Náklady na řízení fondu rozvoje města

Roční náklady na řízení fondu rozvoje města jsou čl. 43 odst. 4 písm. b prováděcího nařízení ve výši

3% prostředků vložených z operačního programu nebo podílového fondu, pokud ve veřejné soutěži

nevyvstane potřeba tuto částku navýšit. Domníváme se, že pokud správcem fondu rozvoje města

bude finanční instituce veřejného charakteru (např. ČMZRB), nebude potřeba tuto částku navýšit.

Nicméně pokud by správcem fondu rozvoje měst byl soukromý subjekt je možné, že na základě

výběrového řízení bude stanovená cena vyšší.

V případě, že bude zřízen jeden fond rozvoje měst, mohou náklady na jeho řízení činit cca. 14 mil. Kč

ročně.
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5.4 Akční plán implementace

V této části zprávy představíme jednotlivé kroky pro úspěšnou implementaci finančního nástroje

JESSICA v Moravskoslezském kraji a navrhneme rámcový harmonogram pro jednotlivé činnosti.

Tam, kde to bude možné, uvedeme také osobu/instituci odpovědnou za provedení daného kroku.

5.4.1. Hlavní kroky směřující k implementaci finančního nástroje JESSICA

v Moravskoslezském kraji

Mezi hlavní kroky směřující k nastavení funkční implementační struktury finančního nástroje JESSICA

v Moravskoslezském kraji zařazujeme následující:

 rozhodnutí MV o přesunu finanční alokace pro využití v rámci finančního nástroje

JESSICA;

 rozhodnutí o variantě implementační struktury;

 rozhodnutí o zapojení HF, nalezení vhodné instituce, podepsání dohody o financování;

 vyřešení otázky veřejné podpory;

 úprava pravidel ROP (např. pro IPRM);

 zajištění spolupráce mezi městy a soukromými vlastníky;

 výběr správce fondu rozvoje měst;

 zahájení činnosti fondu rozvoje měst.

Rozhodnutí MV o přesunu finanční alokace pro využití v rámci finančního nástroje JESSICA

Prvním krokem, který může zahájit práce na přípravě implementace finančního nástroje JESSICA

v Moravskoslezském kraji je rozhodnutí o přesunu části finanční alokace. Toto rozhodnutí může podle

čl. 65 obecného nařízení učinit pouze MV.

RR MS v tuto chvíli uvažuje o vyčlenění části alokace v oblasti podpory 2.3 – Podpora využívání

brownfields. V případě nedostatečné poptávky po dotačních zdrojích v jiných prioritních osách či

oblastech podpory je možné, že RR MS bude zvažovat přesun těchto prostředků ve prospěch

finančního nástroje JESSICA. V tomto případě je nutné mít na zřeteli skutečnost, že na změny alokací

mezi prioritními osami lze nahlížet jako na změnu rozhodnutí EK, a proto tyto změny budou podléhat

jejímu schválení.

Rozhodnutí o variantě implementační struktury

V této zprávě jsme připravili návrhy několika variant implementačních struktur včetně jejich

zhodnocení (viz kapitoly 4.1 a 5.1). Nicméně za konečné rozhodnutí o výběru jedné z nich je

odpovědná RR MS.



(74)

Evropská investiční banka

Evaluační studie „Implementace finančního nástroje JESSICA
v Moravskoslezsku“

Závěrečná zpráva červenec 2009

5. Plán implementace nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji
(pokračování)

Rozhodnutí o zapojení HF, nalezení vhodné instituce, podepsání dohody o financování

Společně s rozhodnutím o vhodné implementační struktuře je nutné učinit rozhodnutí o tom, zda bude

využito služeb podílového fondu. Zhodnocení silných a slabých stránek jeho zapojení jsme nastínili

v kapitole 4.2 této zprávy.

V případě, že bude rozhodnuto o zapojení podílového fondu, jehož správcem bude EIB, bude nutné

zahájit jednání s EIB o uzavření smlouvy o financování. Náležitosti této smlouvy jsou uvedeny

v kapitole 4.4.1 této zprávy.

V případě rozhodnutní, že správcem podílového fondu bude jiná instituce než EIB (příp. EIF), bude

nutné realizovat výběrové řízení na základě ZVZ.

Vyřešení otázky veřejné podpory

Otázce veřejné podpory jsme se věnovali v kapitole 2.2.1 této zprávy. Je zřejmé, že pomoc

poskytovaná prostřednictvím finančního nástroje JESSICA bude zakládat veřejnou podporu. Z tohoto

důvodu je nutné, aby se RR MS touto problematikou zabývala a připravila notifikaci programu pro

oblast regenerací/rozvoje měst. Za schválení notifikace je odpovědná EK.

Úprava pravidel ROP

Na základě ustanovení čl. 44 obecného nařízení lze pomocí nástrojů finančního inženýrství

podporovat projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru a další projekty zahrnuté do IPRM.

Většina projektů předložených zástupci měst v rámci průzkumu není v tuto chvíli zahrnuta v žádném

ze schválených IPRM. Nicméně v některých případech je jejich zahrnutí možné. Jak dále vyplynulo

z rozhovorů se zástupci oslovených měst, jsou dnes pravidla pro IPRM složitá. Zejména jejich

vytvoření díky nutnosti zapojení široké škály aktérů a nutným veřejným projednávání je poměrně

dlouhodobý proces. Z těchto důvodu bude nutné provést změnu pravidel pro IPRM tak, aby bylo

možné do nich zahrnout projekty vhodné pro financování prostřednictvím finančního nástroje

JESSICA.

Při úpravě pravidel doporučujeme, aby RR MS úzce spolupracovala s MMR jako Národním orgánem

pro koordinaci pomoci ze strukturálních fondů EU v ČR.

Zajištění spolupráce mezi městy a soukromými vlastníky

Na několika místech této zprávy jsme zmínili, že při realizaci většiny projektů bude nutné zajistit

spolupráci mezi veřejnou institucí a soukromým subjektem. A to zejména z důvodu, že soukromý

subjekt bude vystupovat v roli vlastníka pozemků.

Jak je uvedeno v kapitole 1.4.5 této zprávy, považujeme za nutné, aby byla vytvořena platforma,

na jejímž základě bude zajištěna komunikace a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem.

Na základě skutečností zjištěných v rámci rozhovorů se zástupci měst a soukromých vlastníků by bylo

vhodné, aby tato platforma byla řízena nezávislou osobou/institucí.
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5. Plán implementace nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji
(pokračování)

Výběr správce fondu rozvoje měst

V případě, že bude rozhodnuto o využití podílového fondu v rámci implementační struktury, bude tento

krok v jeho odpovědnosti. V opačném případě bude za výběr správce fondu rozvoje měst odpovědná

RR MS jako řídící orgán.

Pokud uvažujeme skutečnost, že správcem podílového fondu bude EIB, tak se výběr správce fondu

rozvoje měst uskuteční podle interních pravidel této instituce. S vybraným správcem fondu rozvoje

měst bude podepsána dohoda o financování, která musí obsahovat minimálně ty aspekty, které

stanovuje čl. 43 odst. 6 prováděcího nařízení.

Zahájení činnosti fondu rozvoje měst

Správce fondu rozvoje měst zahájí svou činnost po podepsání dohody o financování v souladu s jejími

ustanoveními.

5.4.2. Časový harmonogram

V následujícím obrázku uvádíme návrh rámcového harmonogramu výše uvedených činností včetně

jejich případných návazností.

IDTask Name Duration Start

1 Rozhodnutí MV o přesunu f inanční

alokace pro využit í v rámci

f inančního nástroje JESSICA

1 day Fri

21.8.09

2 Rozhodnutí o v ariantě

implementační struktury

1 day Fri 4.9.09

3 Rozhodnutí o zapojení HF,

nalezení vhodné instituce,

podepsání smlouvy o

financování

25

days

Fri

4.9.09

4 Rozhodnutí o zapojení HF 1 day Fri 4.9.09

5 Vy jednání podmínek s EIB,

stanovení strategie

23 day s Mon

7.9.09

6 Podpis dohody o f inancov ání 1 day Thu

8.10.09

7 Vy řešení otázky veřejné podpory 174

day s

Fri

21.8.09

8 Další práv ní analýzy (f orma FRM a

pod.)

95

days?

Fri

21.8.09

9 Úprav a prav idel ROP 44 day s Fri

21.8.09

####Výběr správce fondu rozvoje

měst

111

days

Fri

6.11.09

#### Vyhledání v hodných institucí 22 day s Fri

6.11.09

#### Výběr správ ce fondu rozvoje

měst

88 day s Tue

8.12.09

#### Podpis dohody o f inancov ání 1 day Fri 9.4.10

####Zahájení činnosti f ondu rozv oje

měst

1 day Mon

12.4.10

####Zajištění spolupráce mezi městy a

soukromými v lastníky

209

day s

Tue

14.7.09

21.8

4.9

4.9

8.10

9.4

12.4

Jul '09 Aug '09 Sep '09 Oct '09 Nov '09 Dec '09 Jan '10 Feb '10 Mar '10 Apr '10
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6. Seznam zkratek

Abbreviation Explanation

CEB Rozvojová banka Rady Evropy

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

ČR Česká republika

EK Evropská komise

EIB Evropská investiční banka

EIF Evropský investiční fond

EU Evropská unie

HF Holdingový/podílový fond. Je možné používat oba dva termíny. Termín

„podílový fond“ vychází z českého překladu prováděcích nařízení Evropské

komise. Vzhledem k možné záměně tohoto termínu s podílovým fondem ve

smyslu zákona č. 248/1992 Sb., bývá nicméně často používán termín

„holdingový fond“.

IOP Integrovaný operační program

IPRM Integrovaný plán rozvoje města

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MV Monitorovací výbor

MSK Moravskoslezský kraj

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky

Obecné nařízení NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu

a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

OPPI Operační program Podnikání a inovace

OPŽP Operační program Životní prostředí

PCO Platební a certifikační orgán

Prováděcí nařízení NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského

sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu

a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

ŘO Řídící orgán

ROP MS Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II

Moravskoslezsko

RPG Společnost RPG RE Management, s.r.o.

RR MS Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko

FRM/UDF Fond rozvoje měst

SPV Special Purpose Vehicle

VRR Výbor regionální rady

ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších

předpisů
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7. Použité zdroje

Legislativa

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

(ES) č. 1260/1999

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 stanovující prováděcí pravidla pro

aplikaci Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální

rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a Nařízení Evropského parlamentu a Rady

(ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88

Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení

o blokových výjimkách)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy

na podporu de minimis

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Studie k implementaci finančního nástroje JESSICA

JESSICA Preliminary study – leden 2007

Analysis of legal conditions for the implementation of the JESSICA initiative in Poland - září 2008

JESSICA Evaluation study – South Poland, leden 2009

JESSICA Evaluation study – Sweden, únor 2009

JESSICA Evaluation study – Lithuania, leden 2009

Ostatní materiály

Studie společnosti MasterCard – 2008 Česká centra rozvoje (Moravskoslezský kraj)
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8. Příloha č. 1 – Hotovostní toky finančního nástroje JESSICA

programovací období 2007-2013 další fungování fondu

(mil Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Holdingový fond (HF)

Hotovostní toky z finanční činnosti

příjmy - prostředky fondu 500,00 0,00 0,00

převod prostředků z ROP vlna I 500,00 0,00 0,00

převod prostředků z dalších OP 0,00 0,00 0,00

převod prostředků z dalších zdrojů 0,00 0,00 0,00

výdaje 0,00 485,00 0,00

převod prostředků do FRM na zacatku roku 0,00 485,00 0,00

další výdaje 0,00 0,00 0,00

Hotovostní toky z provozní činnosti

příjmy 20,00 0,00 0,00

výnosový úrok ze vkladů 20,00 0,00 0,00

výdaje 13,80 10,00 10,00

daň z výnosového úroku 3,80 0,00 0,00

správní poplatek za vedení fondu 10,00 10,00 10,00

stav účtu na konci roku 506,20 11,20 1,20
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8. Příloha č. 1 – Hotovostní toky finančního nástroje JESSICA (pokračování)

programovací období 2007-2013 další fungování fondu

(mil Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fond rozvoje měst (FRM)

Hotovostní toky celkem 249,74 -209,40 55,18 54,91 -95,80 166,46 -60,98 -80,92 95,35 96,31

příjmy celkem 506,83 50,27 74,32 73,41 72,49 208,03 200,70 98,53 115,59 115,77

výdaje celkem 257,09 259,67 19,15 18,50 168,28 41,57 261,69 179,45 20,24 19,46

stav účtu na začátku 485,00 249,74 40,34 95,52 150,42 54,63 221,09 160,10 79,18 174,53

stav účtu na konci 249,74 40,34 95,52 150,42 54,63 221,09 160,10 79,18 174,53 270,84

Hotovostní toky z provozní činnosti

příjmy z holdingového fondu 485,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

příjmy z dalších zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

příjmy z úročených vkladů 21,83 11,24 1,82 4,30 6,77 2,46 9,95 7,20 3,56 7,85

náklady na správu fondu 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59 14,59

Hotovostní toky z finanční činnosti -242,50 -207,25 67,95 65,20 -87,98 178,58 -56,35 -73,54 106,37 103,04

příjmy 0,00 37,83 72,51 69,11 65,72 205,57 190,75 91,32 112,03 107,91

výdaje 242,50 245,08 4,56 3,92 153,70 26,99 247,10 164,87 5,66 4,87

dluhové financování

výdaje – poskytnutí úvěru 145,50 145,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

příjmy – výnosové úroky 0,00 7,28 13,82 12,37 10,91 9,46 8,00 6,55 5,09 3,64
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8. Příloha č. 1 – Hotovostní toky finančního nástroje JESSICA (pokračování)

programovací období 2007-2013 další fungování fondu

(mil Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

příjmy – splátky 0,00 14,55 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10

nesplacený dluh 145,50 276,45 247,35 218,25 189,15 160,05 130,95 101,85 72,75 43,65

výdaje – daň z finanční činnosti 0,00 1,38 2,63 2,35 2,07 1,80 1,52 1,24 0,97 0,69

záruky ;

příjmy 0,00 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

výdaje – daň z finanční činnosti 0,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

mezzanine

výdaje – poskytnutí mezzaninu 48,50 48,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

příjmy – výnosové úroky 0,00 4,85 8,73 6,79 4,85 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00

příjmy – splátky 0,00 9,70 19,40 19,40 19,40 19,40 9,70 0,00 0,00 0,00

nesplacený dluh 48,50 87,30 67,90 48,50 29,10 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00

výdaje – daň z finanční činnosti 0,00 0,92 1,66 1,29 0,92 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00

equity

výdaje – poskytnutí equity 48,50 48,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

příjmy – prodej aktiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,68 120,68 0,00 0,00 0,00

výdaje – daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,93 22,93 0,00 0,00 0,00

dluhové financování – II kolo
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8. Příloha č. 1 – Hotovostní toky finančního nástroje JESSICA (pokračování)

programovací období 2007-2013 další fungování fondu

(mil Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

výdaje – poskytnutí úvěru 0,00 0,00 0,00 0,00 150,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

příjmy – výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,52 6,77 6,02 5,26 4,51

příjmy – splátky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04

nesplacený dluh 0,00 0,00 0,00 0,00 150,42 135,38 120,34 105,30 90,25 75,21

výdaje – daň z finanční činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,29 1,14 1,00 0,86

dluhové financování – III kolo

výdaje – poskytnutí úvěru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,09 0,00 0,00 0,00

příjmy – výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,05 9,95 8,84

příjmy – splátky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,11 22,11 22,11

nesplacený dluh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,09 198,98 176,87 154,76

výdaje – daň z finanční činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 1,89 1,68

dluhové financování – IV kolo

výdaje – poskytnutí úvěru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,10 0,00 0,00

příjmy – výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8,01 7,20

příjmy – splátky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 16,01 16,01

nesplacený dluh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,10 144,09 128,08

výdaje – daň z finanční činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,52 1,37

celkové prostředky fondu 492,24 501,09 507,77 514,17 520,30 574,72 632,48 645,41 658,49 672,54


