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Investiční potřeby v oblasti infrastruktury jsou v České republice

obrovské; podle vlády ČR byly identifikovány projekty za cca 3

biliony Kč. Pro další rozvoj České republiky není nezbytné ani

žádoucí, aby všechny náklady a rizika budoucích projektů nesl

stát, kraje, města a obce, jestliže je možné je sdílet se

soukromým sektorem. Ten je tomu často kapitálově i odborně lépe

vybavený a způsobilý. 

 

Plyne z toho jednoznačný užitek pro stát: aniž by přímo ručil nebo

v plné výši financoval takto náročné investice, může vhodně

nastavenými strukturami získat pro jednotlivé projekty dlouhodobé

financování i realizátory a provozovatele, kteří jsou schopní

provozní rizika převzít a řídit.

PROČ NÁRODNÍ
ROZVOJOVÝ FOND

Národní rozvojový fond (NRF) bude poskytovat rizikovější vrstvy financování

projektů, zejména v oblasti infrastruktury. NRF bude financovat část

projektových nákladů a především díky podřízenému charakteru jeho

finanční účasti bude schopen mobilizovat další soukromé zdroje. 

 

NRF bude finanční institucí zřízenou podle českého a evropského práva,

regulovanou Českou národní bankou, fungující na základě principu

návratnosti investovaných prostředků, shromažďovaných od soukromých

investorů. V zahraničí jsou takové finanční nástroje a produkty běžné, stejně

jako infrastrukturní fondy (například EIB group), v Česku však jde o novinku.

NRF tak umožní z pohledu ostatních věřitelů redukovat finanční rizika při

současném zvýšení zájmu soukromých investorů. 

 

NRF nediskriminuje a předem přichází s jasnými podmínkami, za nichž je

ochoten daný projekt spolufinancovat.
Tzv. PPP projekty umožní zároveň využít to, v čem spočívají

v případě dobře zorganizované soutěže přednosti

soukromých partnerů: dovedou lépe řídit stavbu, držet

náklady, organizovat efektivní provoz.
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Zadluženost veřejného sektoru je ostře sledovaný ukazatel, na nějž

se vztahují v případě deficitního financování přísná pravidla,

monitorovaná Evropskou komisí; dlužní strop je zakotven i v české

legislativě. Pokud by stát financoval infrastrukturní projekty

vydáváním státních dluhopisů, zvyšoval by tak státní i veřejný

dluh. Státní dluhopis navíc není nijak svázán s realizací projektů,

investoři do státních dluhopisů se projekty nijak nezaobírají,

nehodnotí jej a netrvají na dodržení jeho ekonomických parametrů. 

 

V případě, že mají projekty pozitivní ekonomickou návratnost a

vytvářejí zdroje umožňující umořování finančních závazků, je možné

je financovat bez zvyšování veřejného dluhu. 

 

Jedním ze základních principů finančního inženýrství je rozkládat

rizika tak, aby je přebíral subjekt, který je schopen dané riziko nejlépe

řídit (v tomto případě soukromý subjekt). NRF tím, že poskytne

mezaninové, juniorní vrstvy financování investičních projektů,

zprůchodní financování i takovým investorům, kteří smí investovat

jen do nástrojů s investičním ratingem (penzijní fondy, konzervativní

investiční fondy atd.). 

Proč NRF a ne třeba
financování státními
dluhopisy?
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Poskytuje „juniorní financování“ a přebírá část

rizika projektu, čímž zvyšuje zájem soukromých

subjektů

 

Snižuje celkové finanční náklady na projekt a šetří

finance konečným uživatelům (např. nižší nájemné

v dostupných bytech, nižší platby za postavené

dálnice v PPP režimu)

 

Nezvyšuje zadluženost veřejného sektoru, protože

významnou část rizik a nákladů přebírá soukromý

sektor bez státních záruk

Hlavní funkce NRF

1.

2.

3.



Prostředky od NRF nejsou „zdarma“; soukromí investoři očekávají

návratnost upsaných prostředků včetně přiměřeného zisku, ale je to

cesta, jak nezadlužovat veřejný sektor a zároveň mobilizovat

privátní kapitál za co nejvýhodnějších podmínek pro veřejného

zadavatele.

 

 

NRF má vysoké standardy pro schvalování investic, včetně

požadavků na ekonomickou návratnost a organizaci soutěže na

soukromého partnera, jehož projekt bude spolufinancovat.

 

Jedním z velmi žádaných pozitivních účinků NRF je právě tlak na

zvyšování standardů investičního procesu v ČR.
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Přínosy pro
společnost

Díky NRF bude možné realizovat mimo jiné projekty výstavby

dostupného bydlení pro mladé rodiny i pro seniory. Pokud například

obec poskytne stavební pozemky za výhodných podmínek (právo

stavby, nízké nájemné) a ve výběrovém řízení vybere kompetentního

investora, přičemž NRF poskytne částečné finanční záruky, lze tím

podstatně snížit celkové náklady, a promítnout je do sníženého

nájemného. Záruky různého typu jsou v oblasti podpory dostupného

bydlení poskytovány od Skotska přes Nizozemí až po Švýcarsko. 

Velké infrastrukturní projekty se často financují prostřednictvím

projektových dluhopisů, jejichž riziko bude snižovat účast NRF

v celé struktuře financování (podřízený dluh). Projektové

dluhopisy, zejména pokud obdrží investiční rating, jsou

atraktivní nejenom pro institucionální investory typu pojišťoven

nebo penzijních fondů, které mají zájem o dlouhá aktiva, ale i pro

drobné investory. V zahraniční je tento typ dluhopisů mezi

drobnými investory velmi oblíbený.
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NRF jakožto regulovaná finanční instituce bude dceřinou

společností Českomoravské záruční a rozvojové banky

a.s. (ČMZRB), která bude fungovat na základě komerčních

principů. NRF bude rovněž podléhat standardnímu dohledu ČNB.

Předpokládá se, že NRF bude mít právní formu akciové společnosti

s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV). Konkrétní strategie

a aktivity budou navázány na tzv. podfondy NRF. Jeho vazba na

Národní investiční plán a další strategické dokumenty je zajišťována

prostřednictvím výběru projektů, které splňují podmínku finanční

návratnosti a mohou tedy být spolufinancovány z NRF.

STRUKTURA A ŘÍZENÍ
NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO
FONDU

Vedle standardních orgánů společnosti, které jsou plně zodpovědné za chod

NRF, bude jako poradní expertní sbor zřízena také odborně vybavená a

nezávislá Národní investiční rada (NIR). Ta bude posuzovat směřování

NRF z hlediska přínosu pro české hospodářství a návratnosti vložených

prostředků. Rada bude mít 9 členů, čtyři členové budou zástupci zakládajících

investorů (tj. 4 bank) a čtyři členové budou zástupci státu, jmenovaní spolu s

předsedou z řad respektovaných odborníků. Předseda bude jmenován státem.

Investoři, kteří budou mít odlišný pohled na předložené projekty, však

nebudou povinni finanční prostředky upsat, což je jistě nejúčinnější obrana

proti politizaci v rozhodování NRF.

Investory NRF budou v prvotní fázi signatáři Memoranda o spolupráci při

realizaci záměru zřízení Národního rozvojového fondu (Memorandum), tzn.

čtyři soukromé komerční banky. Dalšími investory mohou být společnosti

například z oblasti energetiky, pojišťovnictví, penzijních společností,

automobilového průmyslu apod. NRF bude otevřen široké škále investorů,

kteří se pak budou účastnit tím, že upíší investiční akcie.

Časový harmonogram založení NRF

Předpokládá se, že ke vzniku NRF (po získání licence ČNB)

a zahájení jeho činnosti dojde v průběhu roku 2020.
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Kdo se bude podílet na
financování, realizaci a
provozu budovaných
projektů?

NRF bude podporovat projekty realizované veřejným i

soukromým sektorem, často v jejich partnerství. Na straně

veřejných zadavatelů jsou klienty zejména ministerstva, kraje, města

a obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji a obcemi,

školy a školská zařízení, vysoké školy, státní příspěvkové organizace

apod. Na straně soukromého sektoru bude NRF spolupracovat

zejména s investičními fondy, developery, stavebními firmami a

provozovateli infrastruktury a samozřejmě bankovním sektorem.
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dopravní infrastruktura (dálnice, železnice, letiště, vodní cesty, silnice,

depo pro MHD apod.), 

zdravotnictví, školství a sociální infrastruktura (univerzitní kampusy,

modernizace zdravotnických zařízení, domovy pro seniory, sociální

bydlení, sociální služby apod.), 

technická a energetická infrastruktura (systémy zásobování elektrickou

energií, zemním plynem, teplem z centrálních zdrojů, pitnou vodou

apod.), 

infrastruktura v oblasti životního prostředí (zadržování vody v krajině,

vodohospodářské stavby, energeticky úsporné projekty), 

digitální infrastruktura (projekty v oblasti Smart City, komunikační sítě a

internet, digitální identita apod.).

NRF bude spravovat prostředky soukromých investorů. Při financování

infrastrukturních projektů lze NRF využít pouze v případech, kdy projekt

bude generovat návratnost v souladu s investiční strategií NRF. 

V rámci své činnosti v oblasti podpory financování infrastrukturních projektů

se NRF primárně zaměří na následující hlavní odvětví infrastruktury České

republiky: 

PRODUKTY A PROJEKTY
V NRF
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Finanční produkty
poskytované NRF

Volba daného produktu bude záležet na typu konkrétního projektu

financovaného NRF, investiční strategii NRF, jakož i typu konečného

příjemce investice z NRF (realizátora projektu), přičemž půjde o

produkty odpovídající standardu na trhu. Mezi ty typicky patří

podřízený dluh, finanční záruky, investice formou kapitálové

participace - úpis prioritních akcií, konvertibilní dluhopisy apod.

Konkrétní druhy a parametry produktu budou specifikovány

v připravované investiční strategii NRF.

Obvyklá finanční struktura
projektů
Zdroje financování investic prostřednictvím NRF budou poskytovány

ze strany soukromého sektoru (případně se spoluúčastí programů

typu InvestEU v podporovaných oblastech). Kromě seniorního

financování poskytnutého zpravidla bankami (obvykle ve výši 70-80

%) a zdrojů vlastníka (obvykle 10-20 %), půjde o zdroje NRF ve formě

juniorního financování v objemu řádově 10-20 % celkových potřeb

financování.

Poskytovatel juniorního financování přebírá riziko, že v případě

omezení prostředků na splátky celkového dluhu budou uhrazeny

pohledávky přednostně držitelům seniorního dluhu (např. bankovní

úvěr) a projektových dluhopisů.  Smyslem juniorního financování

je zvýšit bonitu dlužníka u seniorních věřitelů. Umožní tím nižší

potřebu drahého vlastního kapitálu a celkově umožní vylepšení

podmínek seniorního financování (nižší požadovaný úrok). Zároveň

tím dojde ke snížení části seniorního úvěru a vylepšení poměru mezi

disponibilním finančním tokem a seniorní dluhovou službou. 

 

Při vhodném strukturování lze takto snížit celkové náklady z hlediska

příjemce financování (dlužníka). Splácení juniorního financování je

také obvykle v pořadí za splácením seniorního dluhu, a stejně tak i

v případě vymáhání zajištění je juniorní věřitel uspokojen až jako

druhý v pořadí. Juniorní financování je tedy vždy rizikovější.

Co je to juniorní financování?

                                 10                           



Koncesní PPP projekty
jako jedna z forem
spolupráce soukromého
a veřejného sektoru

V současné době se v České republice využívá princip PPP zejména

na komunální a krajské úrovni. Jsou to projekty zejména v oblasti

vodohospodářské infrastruktury, svozu a likvidace komunálního

odpadu, energetiky a teplárenství, vybraných technických služeb

měst, veřejné autobusové dopravy atd. Na rozdíl od všeobecně

přijímaného názoru je počet úspěšně realizovaných PPP projektů

v ČR poměrně velký. Pokud se podaří v České republice rozšířit

princip realizace PPP projektů také na centrální úrovni, v podobě,

která je v zahraničí již několik desetiletí obvyklá, vznikne tím zásadní a

nový impuls pro rozvoj české infrastruktury.

Zvláštním druhem PPP projektů jsou koncesní PPP projekty.

Využívání koncesních PPP projektů je společným zájmem jak

veřejného, tak i soukromého sektoru, a to včetně sektoru finančního.

Vhodně nastavené projekty tohoto typu staví veřejného zadavatele

do role zákazníka objednávajícího si službu pro své občany, tedy své

klienty.

Zadavatel se soustředí na definici parametrů této služby a kontrolu kvality

poskytování této služby. V případě, že je služba kvalitně a v plném rozsahu

poskytována, tak za ní platí, v opačném případě za ní platí méně, nebo vůbec.

Naopak soukromý sektor využívá své kapacity a znalosti z oborů, ve

kterých běžně podniká, s tím, aby co možná nejlépe naplnil parametry

objednané služby. 

Jelikož výběr koncesionáře probíhá v rámci výběrového řízení, jsou

uchazeči o roli koncesionáře podrobeni vzájemné soutěži o to, kdo dodá

požadované řešení za nejlepší cenu. S ohledem na to, že služba je obvykle

objednávána na období několika desítek let, tak cena musí obsahovat

nejenom investiční náklady, ale i náklady životního cyklu. Protože koncesní

smlouva zakládá dlouhodobý vztah, během kterého se postupně amortizuje

i hodnota počáteční investice, je zde ve většině případů zcela nezbytná role

finanční instituce, která zafinancuje hlavní část nákladů podkladové

infrastruktury.
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Vytěsňuje NRF soukromý
sektor?
Ne, NRF rozšiřuje a doplňuje finanční sektor o nové produkty, které

při financování infrastruktury nebyly zatím v ČR používány.

Poskytnutím podřízeného financování (dluh strukturálně umístěný

mezi nadřízeným dluhem komerčních bank a kapitálem investorů) ze

strany NRF nedochází k vytlačování soukromého financování.

Naopak, účast NRF poskytnutím rizikové vrstvy kapitálu, umožňuje

účast některých typů investorů (například těch, které vyžadují

dluhopisy s investičním ratingem), přičemž jejich poptávka významně

snižuje náklady na realizaci projektu, tj. v konečném důsledku uspoří

příjemce financování.
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JAK TO BUDE FUNGOVAT
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JAK TO BUDE FUNGOVAT
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Standardní ekonomické principy fungování NRF mohou být

atraktivní pro řadu investorů. Tím, že se NRF soustřeďuje na rizikovější

vrstvy financování, vytváří dodatečný prostor pro realizaci investic ve

veřejném sektoru, avšak financovaných ze soukromých zdrojů bez

nutnosti poskytnutí záruk veřejného sektoru.

 

V bankách, pojišťovnách a investičních fondech v ČR existuje vysoká

poptávka po dlouhodobých finančních produktech, které za

odpovídající riziko nabízejí adekvátní výnos. Na druhé straně

existuje poptávka po investicích v řádu stovek miliard Kč do dopravní

infrastruktury, bydlení pro seniory, nemocnic atd.

 

Spojení potenciálních investorů s velkou finanční kapacitou

s poptávkou po investicích při vhodně nastavených podmínkách

umožňuje vykrýt potřeby, aniž by se zvyšovala zadluženost

veřejného sektoru, měřená podle mezinárodně akceptovaných

principů (ESA 2010 a 2014) či zadluženost vůči zahraničí. V Česku

působící finanční instituce zároveň dostanou žádaná aktiva (například

infrastrukturní dluhopisy), která dosud ve svých portfoliích nemají. NRF

svojí účastí na takových projektech celý investiční proces

zprůchodňuje, přičemž jeho účast má pozitivní ekonomickou

návratnost pro jeho investory i pro celou společnost.

INVESTOVÁNÍ A
INVESTOŘI

V první fázi se do NRF zapojují čtyři největší tuzemské banky – Česká

spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank. Tyto banky podnikají

v České republice, přispívají k rozvoji českých firem a zkvalitňování

života českých občanů, zaměstnávají desetitisíce zaměstnanců a patří

mezi největší plátce daní v ČR. Zároveň mají dostatečnou finanční

kapacitu a rozsáhlé know-how, aby dokázaly podstatným způsobem

podpořit investiční aktivitu ve veřejném sektoru, aniž tím došlo

k zadlužování státu. 

 

NRF je jedním ze způsobů, jak mohou banky a další investoři

hmatatelným způsobem demonstrovat ve zcela praktické rovině svou

společenskou odpovědnost.

Proč se zavázaly spolupracovat       
 s NRF právě banky?
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Návratnost
investic z NRF

Již Memorandum zakotvuje koncept návratnosti zdrojů

poskytnutých NRF, což také znamená, že návratné musí být i zdroje

upsané do projektů NRF. Dotování není nutné, když většina

společensky prospěšných projektů, byť s delší dobou návratnosti,

má finančně vyčíslitelný přínos. Půjde o financování takových

transakcí, kde je předem daný finanční tok, od koho a z jakého

důvodu, a s jakou mírou spolehlivosti. NRF je tady od toho, aby

některá rizika pokryl, a snížil tak potřebu odrazit je ve finančních

nákladech.

 

Návratnost poskytnutých zdrojů je podmínkou pro to, aby banky

mohly v souladu se svými zákonnými povinnostmi a regulací ČNB do

NRF investiční prostředky poskytnout. Zároveň se jedná o

regulatorní podmínku pro samotné udělení příslušné licence

NRF ze strany ČNB.

Investiční strategie NRF tak bude založená na principu návratnosti

prostředků s různou (avšak definovanou) mírou výnosnosti vložených investic

do podporovaných projektů a principu vícezdrojového financování. To mimo

jiné znamená, že se vložené prostředky mohou do NRF vracet (ve formě výnosu

z investice) a být opakovaně použity k financování dalších projektů.
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Už jsou známi také další
investoři NRF?

Zapojení do NRF je od počátku koncipováno jako dobrovolné. Do

budoucna se počítá se zapojením dalších bank i dalších silných

soukromých investorů. Kromě bankovních subjektů to mohou být

pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy, podniky z oblasti

automobilového průmyslu, energetiky apod. Národní rozvojový fond

tedy bude otevřený i pro další zodpovědné investory.

Jak dlouhodobé investice
jsou očekávány?

Vzhledem k povaze projektů, které budou NRF financovány, lze

očekávat, že půjde o dlouhodobé investice v intervalu deseti až

dvaceti a případně i více let.
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Cherrywood: Cílem projektu je zlepšení infrastruktury v

Cherrywood Strategic Development Zone a na základě toho

umožnit výstavbu domů na 360 akrech. ISIF poskytnul prioritní

úvěr ve výši 52 mil. EUR.

Vznik NRF odkazuje na úspěšné modely v zahraničí a respektuje

aktuální trendy v EU. Úspěšným příkladem takto úspěšného fondu a

jedním z inspiračních zdrojů pro Českou republiku je Irish Strategic

Investment Fund (ISIF), založený v roce 2014. Jeho cílem je na

komerční bázi investovat prostředky k podpoře rozvoje irské

ekonomiky a zaměstnanosti. ISIF aktuálně hospodaří s částkou 16,8

mld. EUR a podporuje oblasti veřejného zájmu v souladu s irskými

státními strategiemi (Innovation 2020, Project Ireland 2040, Future

Jobs, Rebuilding Irelend aj.), principem návratnosti a dlouhodobosti

investic i multiplikačním efektem.

 

Mezi prioritní oblasti pro investice patří regionální rozvoj, bydlení,

domácí podniky, klimatické změny a aktuálně i sektory ovlivněné

Brexitem. Z konkrétních úspěšně realizovaných příkladů lze uvést

následující:

 

INSPIRACE
V ZAHRANIČÍ

Port of Cork: ISIF sponzorovala přesun přístavu města Cork na novou

lokalitu a jeho rozšíření s investicí 18 mil. EUR. Podpora ISIF spočívala

v poskytnutí podřízené půjčky přístavu společně s prioritní půjčkou o

velikosti 60 mil. EUR, kterou poskytlo irské Allied Irish Banks a EIB.

Letiště Shannon: ISIF v roce 2014 poskytl půjčku letišti Shannon ve výši

14,3 mil. EUR na vylepšení stávající ranveje.

Kilkenny – Abbey Quarter Development: V roce 2015 vstoupil ISIF do

joint-venture s radou okresu Kilkenny pod názvem Kilkenny Abbey

Quarter Development Limited. Velikost podílu ISIF činí 1,6 mil. EUR.

Cílem projektu je přestavba části čtvrti ve městě Kilkenny s celkovou

investicí ve výši 12,3 mil. EUR ve formě půjčky.

 

Inspirací pro NRF je i aktuální vývoj v Německu, kde probíhá příprava

zřízení německého fondu k investicím do digitalizace, dopravní infrastruktury

a ekologie (tzv. Deutschland Fund). Německo plánuje, že touto formou

investuje až 450 mld. EUR v průběhu 10 let.

 

Dalším vhodným příkladem je Scottish Futures Trust, v jehož rámci je

podporován i program dostupného nájemného bydlení prostřednictvím

Rental Income Guarantee Scheme (RIGS).
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Aktualizace: 13. prosince 2019


