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Zajímavosti

Prvek projektového fi nancování 
v projektech PPP

Vzhledem k tomu, že ve 

vztahu k prvnímu pilotní-

mu projektu PPP, který 

přichází na český trh 

(Ústřední vojenská ne-

mocnice v Praze), již 

probíhá výběrové řízení, 

je nejvyšší čas zaměřit 

se na postup při zadává-

ní tohoto i jiných projek-

tů PPP jako celek. Jde 

o záležitost, která je složitější, než se na první 

pohled zdá, a jak bych rád vysvětlil dále, naše 

zkoumání postupu při zadávání PPP projektů 

bude muset překročit právní rámec vymezený 

zákonem o veřejných zakázkách a koncesním 

zákonem, a o daném postupu budeme muset 

uvažovat jako o komplexní transakci, která 

v podstatných ohledech vychází ze struktury 

projektového fi nancování. 

Co se rozumí pod 

pojmem projekto-

vé fi nancování? 

Projektové fi nan-

cování je formou 

fi nancování, v rámci 

kterého fi nancující sub-

jekt poskytuje fi nanční 

prostředky komerčnímu 

subjektu tak, aby tomuto 

komerčnímu subjektu umožnil 

uskutečnit konkrétní projekt, jako 

je například rozvoj infrastruktury 

nebo využití přírodních zdrojů, přičemž 

se vychází z toho, že tyto fi nanční pro-

středky budou splaceny z  příjmů získáva-

ných z příslušného projektu. Komerční sub-

jekt je obvykle účelově založenou společností 

(neboli SPV) vlastněnou subjekty soukromé-

ho sektoru (neboli sponzory), které mají zájem 

o realizaci příslušného projektu. Je tomu tak 

proto, že sponzoři mají zájem na tom, 

aby závazky vyplývající z fi nancování daného 

projektu byly v maximálním možném rozsahu 

mimo jejich rozvahu. Sponzoři mají rovněž 

zájem na tom, aby nebyl ohrožen jejich vlastní 

majetek v případě, že příslušný projekt nebu-

de úspěšný a fi nancující subjekt se pokusí 

své fi nanční prostředky získat zpět. 

Nyní se podívejme na to, jakým způsobem se 

mohou principy projektového fi nancování 

uplatnit v rámci projektu PPP a ve vztahu 

k různým smlouvám, které budou zapotřebí 

jak k samotné realizaci projektu, tak i k zajiš-

tění spokojenosti na straně bank či jiných 

fi nancujících subjektů.

Základním vztahem u projektu PPP je vztah 

mezi zadavatelem a SPV vlastněným sponzo-

ry projektu. Představme si tento vztah jako 

levou stranu rovnostranného trojúhelníku leží-

cího na své podstavě. 

SPV je obvykle pouhou prázdnou skořápkou, 

která řídí peněžní toky projektu a bude tedy 

potřebovat zaangažovat subdodavatele, kteří 

by prováděli činnosti předpokládané při reali-

zaci projektu. Tito subdodavatelé budou 

obvykle vlastníky SPV nebo součástí stejné 

skupiny společností jako vlastníci SPV. Vztah 

mezi SPV a jejími subdodavateli si před-

stavme jako druhou, spodní stranu 

trojúhelníku. 

Třetí, pravá stra- na trojú-

helníku před- sta-

vuje vztah 

m e z i 

SPV 

a ban-

k o u 

nebo jiným 

e x t e r n í m 

fi nancujícím sub-

jektem, který daný 

projekt fi nancuje.

Podíváme-li se na jednotlivé 

strany postupně, bude se vztah 

mezi zadavatelem a SPV primárně řídit 

koncesní smlouvou, která stanoví povin-

nosti soukromého sektoru ve vztahu k danému 

projektu (například vybudovat a provozovat 

určitý majetek), jakož i povinnosti veřejného 

sektoru (zaplatit za tyto činnosti). 

Dále se bude vztah mezi SPV a jeho subdo-

davateli řídit subdodavatelskými smlouvami. 

Zpravidla platí, že existuje jediná smlouva 

o dílo týkající se veškerých stavebních prací 

v rámci projektu, a dále buď jediná smlouva 

o poskytování služeb týkající se veškerých 

služeb, které mají být v rámci projektu poskyto-

vány, nebo smlouva o poskytování „tvr-

dých“ služeb (týkající se údržby budov a dal-

ších činností vyžadujících trvalé kapitálové 

investice) a smlouva o poskytová-

ní „měkkých“ služeb 

(týkající se 

v e š k e r ý c h 

ostatních služeb).

▲

Christian Blatchford
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Konečně, základním dokumentem vymezují-

cím vztah mezi SPV a fi nancující institucí 

poskytující fi nanční zdroje pro daný projekt 

(nebo tu část, kterou neposkytují sponzoři 

sami) bude v případech, kdy se uplatňuje 

úvěrové fi nancování prostřednictvím za-

dlužení, úvěrová smlouva, na jejímž zákla-

dě si SPV od banky vypůjčí fi nanční pro-

středky potřebné pro fi nancování stavebních 

prací v rámci projektu. 

Zatím se zdá být vše jasné, ale to není zdale-

ka všechno. Ještě existuje několik otázek 

na každé straně pomyslného trojúhelníku, 

kterým je třeba věnovat pozornost, přičemž 

některé z těchto otázek se týkají několika 

stran tohoto trojúhelníku zároveň.

Zaprvé, zamysleme se nad tím, jaká je pozi-

ce zadavatele v případě, že se SPV dostane 

do platební neschopnosti a není tedy schop-

no daný projekt realizovat až do konce. 

Na základě tzv. přímých dohod se zadava-

tel může rozhodnout, že vstoupí do pozice 

SPV ve vztahu k jeho subdodavatelům a pro-

jekt zrealizuje až do jeho konce v přímém 

vztahu s nimi, a to v případě, že koncesní 

smlouva bude ukončena nebo subdodavate-

lé budou v pozici, kdy by mohli své subdoda-

vatelské smlouvy s SPV ukončit. 

Dále, subdodavatelské smlouvy budou 

muset refl ektovat veškerá rizika soukromého 

sektoru vyplývající z koncesní smlouvy (jeli-

kož, jak již bylo zmíněno, SPV nebude samo 

vykonávat téměř žádné činnosti) nebo ales-

poň jejich podstatnou většinu a tyto smlouvy 

budou tedy muset být smlouvami vytvořený-

mi speciálně pro daný případ a nikoli stan-

dardními vzorovými dokumenty, jako jsou 

například FIDIC nebo ty, které stanoví obvyk-

lé obchodní podmínky příslušného subdoda-

vatele. Kromě toho, podle smlouvy o posky-

tování služeb platí, že subdodavatel služeb 

(předpokládejme, že jeden subdodavatel 

poskytuje jak „tvrdé“, tak i „měkké“ služby) 

ponese rizika nejen ve vztahu ke svému 

poskytování služeb, nýbrž také ve vztahu 

ke stavebním prácím prováděnými subdoda-

vatelem výstavby. Je tomu tak proto, že zada-

vatel platí SPV a SPV platí subdodavateli 

služeb pouze v takovém rozsahu, v jakém 

jsou služby v rámci projektu poskytovány 

na úrovni požadované zadavatelem. Pokud 

tedy vada budovy, za kterou odpovídá sub-

dodavatel výstavby, způsobí, že poskytnuté 

služby mají nižší úroveň nebo nejsou poskyt-

nuty vůbec, bude fi nančně sankcionován 

subdodavatel služeb. Z tohoto důvodu, jakož 

i proto, aby se upravilo menší riziko toho, že 

subdodavatel služeb způsobí újmu subdoda-

vateli prací (například tím, že způsobí zpo-

ždění s dokončením výstavby a zvýšení 

nákladů subdodavatele výstavby), uzavírají 

subdodavatelé v projektech PPP obvykle 

smlouvu o spolupráci, na základě které si 

mohou mezi sebou spravedlivě rozdělit 

závazky a rizika vyplývající z realizace projek-

tu. Alternativním přístupem je, aby SPV pře-

vzala odpovědnost ve vztahu ke každému 

subdodavateli za jednání druhého subdoda-

vatele takovým způsobem, že v případě, 

že se jeden subdodavatel dostane do pro-

blémů v důsledku jednání druhého subdoda-

vatele, uplatní nárok vůči SPV a SPV poté 

uplatní nárok vůči tomuto druhému subdo-

davateli. Tento přístup obvykle není populár-

ní u bank, které nechtějí, aby SPV přebíralo 

závazky, které by mohly být přenechány sol-

ventnějším subdodavatelům.

Konečně, na straně trojúhelníku představují-

cí banku zůstává otázka zajištění fi nančních 

prostředků poskytnutých SPV na realizaci 

příslušného projektu. Jak již bylo uvedeno, 

fi nancující instituce poskytuje fi nanční pro-

středky zejména s ohledem na příjmy vytvá-

řené daným projektem. Kromě toho může 

nastat situace, kdy příslušný majetek, jehož 

se daný projekt týká, je ve vlastnictví zadava-

tele, a je tedy možné, že tento majetek banka 

nebude moci použít k zajištění svých pohle-

dávek. U projektu PPP pak banka obvykle 

získává zajištění na základě zřízení zástav-

ního práva k pohledávkám SPV vyplývají-

cím z koncesní smlouvy, akciím nebo 

obchodnímu podílu na SPV, jeho majetku 

a podniku, jeho bankovním účtům a jakýmko-

li pohledávkám z pojistných smluv. V případě 

předčasného ukončení či nedokončení pro-

jektu však nebude toto zajištění dostatečné 

k tomu, aby banka získala zpět fi nanční pro-

středky poskytnuté SPV. Z tohoto důvodu se 

často uplatňuje postup, kdy se banka stává 

oprávněným ze záruk poskytnutých mateř-

skými společnostmi subdodavatelů ve pro-

spěch SPV, podle kterých zaručují řádné 

splnění daných subdodavatelských smluv, 

včetně povinnosti poskytnout SPV náhradu 

škody v případech, kdy porušení povinnosti 

ze strany subdodavatelů způsobí újmu ban-

ce (například v případě, že banka urychlí 

splácení úvěru na základě úvěrové smlouvy). 

Banka pak může uplatnit nárok na náhradu 

této škody způsobené příslušným subdoda-

vatelem. 

Podstatné je, že banka, která projekt PPP 

fi nancuje, bude ještě před krachem přísluš-

ného projektu požadovat, aby měla možnost 

zachránit projekt nebo se alespoň pokusit 

o jeho záchranu. Tento požadavek řeší dvě 

smlouvy: přímá smlouva mezi zadavatelem, 

SPV a bankou, a přímé smlouvy zvané sub-

dodavatelské přímé smlouvy s věřitelem 

mezi SPV, příslušným subdodavatelem, 

jakoukoli mateřskou společností jednající 

jako jeho ručitel a bankou. Přímá smlouva 

umožňuje bance, aby práva a povinnosti SPV 

nebo vlastnictví SPV převedla na nového 

dodavatele nebo vlastníka v případě, že za-

davatel je oprávněn koncesní smlouvu ukon-

čit a/nebo SPV porušilo smlouvy o fi nanco-

vání, například za okolností, kdy SPV hrozí 

platební neschopnost. V průběhu období, 

kdy se banka pokouší projekt tímto způso-

bem zachránit, bude zadavateli zabráněno 

v tom, aby koncesní smlouvu ukončil. Na tuto 

činnost banky na základě přímé smlouvy 

navazuje její činnost na základě výše zmíně-

ných subdodavatelských přímých smluv 

s věřitelem, kdy za výše uvedených okol-

ností a v případech, kdy jsou subdodavatelé 

oprávněni své subdodavatelské smlouvy 

s SPV ukončit, může banka práva a povin-

nosti SPV nebo vlastnictví SPV převést 

na nového dodavatele nebo vlastníka, čímž 

bude subdodavatelům zabráněno v tom, 

aby své subdodavatelské smlouvy ukončili.

Ne všechny chytré nápady vznikly v rámci 

cizích transakcí PPP a dalších transakcí 

v oblasti projektového fi nancování. V České 

republice máme zásluhu na vynalezení 

smlouvy zvané smlouva o podpoře pro-

jektu. Účelem této smlouvy, která se uzavírá 

mezi státem, jakýmkoli zadavatelem mimo 

stát (například státem vlastněným subjek-

tem) a fi nancující bankou, je ujistit banku, 

že zadavatel bude schopen plnit své fi nanční 

závazky vyplývající z projektu PPP, včetně 

toho, že takovémuto zadavateli v případě 

potřeby stát nabídne státní dotaci. Tímto je 

samozřejmě poskytnuta určitá míra zajištění, 

avšak ve skutečnosti se zdaleka nejedná 

o ideální náhradu za systém spolufi nancová-

ní mezi státem a jednotlivými zadavateli, jako 

je tomu například v případě systému tzv. PFI 

credits, který se uplatňuje ve Velké Británii.

Na základě výše uvedeného bychom měli mít 

na paměti minimálně následující dvě skuteč-

nosti. Zaprvé bychom měli mít na paměti, že 

zadávání PPP projektů představuje složitěj-

ší, nákladnější a časově náročnější proces 

než je tomu v případě zadávání obvyklých 

veřejných zakázek. Je tomu tak především 

proto, že se jedná o vztah mezi třemi strana-

mi trojúhelníku a nikoli o vztah lineární. Za-

druhé, postupy zadávání PPP projektů 

budou pravděpodobně zahrnovat podepsání 

nebo obchodní „zmrazení“ koncesní smlouvy 

mezi SPV a zadavatelem před dosažením 

dohody ohledně ostatních smluv, které se 

v typické struktuře projektového fi nancování 

obvykle vyskytují. Z tohoto důvodu bychom 

ve chvíli, kdy v průběhu nadcházejících týd-

nů a měsíců zasedneme k jednání o konces-

ních smlouvách, měli mít na paměti, že veš-

keré zájmy SPV, jeho subdodavatelů a jeho 

fi nancující banky musí být do těchto konces-

ních smluv zahrnuty již v průběhu této prvot-

ní fáze zadávání projektu.
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