Příloha č. 1 k výzvě č. 1/2019 PU Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o poskytnutí
zápůjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na spolufinancování projektů OPŽP 2014–
2020 pro specifický cíl 1. 1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod a specifický cíl 1. 2 Zajištění
dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Kritéria vyhodnocení úvěrové způsobilosti žadatelů
o půjčku ze SFŽP
1) Základním kritériem hodnocení bonity žadatele vylučovací ekonomická kritéria, která
jsou popsána v příloze 5 PrŽaP.
2) Ukazatele hodnocení úvěrové způsobilosti pro obce, města a dobrovolné svazky obcí
Ukazatel

Vzorec výpočtu
Maximální roční úhrn splátek všech úvěrů

S/P

včetně půjčky SFŽP v době splácení půjčky SFŽP
/ (Daňové příjmy+1/2 Nedaňové příjmy)

(Cizí zdroje + Požadovaná půjčka SFŽP) /

CZ/A

(Aktiva + Hodnota projektu)

Při hodnocení úvěrové způsobilosti bude Fondem přihlédnuto k dopadu ekonomiky projektu do
ekonomiky žadatele.
3) Kategorie hodnocení a dílčí ukazatele pro obchodní společnosti a příspěvkové organizace
zřizované obcemi / městy

Kategorie

Dílčí ukazatel

Vzorec výpočtu

Výnosy

Celkové výnosy

Bilanční suma

Celková aktiva

EBITDA

(HV před zdaněním + odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku +
nákladové úroky) / celkové výnosy

Debt service coverage ratio

(HV za účetní období + odpisy
dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku + nákladové úroky) / (maximální úhrn
ročních splátek v letech splácení půjčky+
nákladové úroky)

Tržní velikost

Výnosnost a
účinnost

Finanční páka
a likvidita
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Běžná likvidita

Oběžná aktiva / krátkodobé závazky

Koeficient samofinancování

Vlastní kapitál / Celková aktiva

Každému dílčímu ukazateli bude přiřazeno hodnocení (rating) na stupnici od 1 do 5 (1 nejlepší, 5
nejhorší), podle výsledku výpočtu.
Při hodnocení úvěrové způsobilosti bude Fondem přihlédnuto k dopadu ekonomiky projektu do
ekonomiky žadatele.
Dle poměrů jednotlivých dílčích ukazatelů a jednotlivých kategorií bude vypočítán výsledný rating, na
jehož základě bude příjemce zařazen do kategorií úvěrové způsobilosti.
4) Výsledek posouzení úvěrové způsobilost žadatele a ekonomiky projektu
Úvěrová způsobilost

pozitivní/1

Závěr o poskytnutí půjčky
Poskytnutí půjčky lze doporučit, je předpoklad
splácení půjčky.
Poskytnutí půjčky lze doporučit, je předpoklad
splácení půjčky. Jedná se však o žadatele s nižší

pozitivní/2

úvěrovou způsobilostí. Pro uzavření Smlouvy se
SFŽP bude dle Směrnice MŽP v platném znění
požadována vyšší hodnota zajištění pohledávky
Fondu.

Negativní

Poskytnutí půjčky nelze doporučit, riziko
splácení půjčky je vysoké.

