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Statutární město Plzeň
Škroupova 5
306 32 Plzeň
ČESKÁ REPUBLIKA
K rukám: Hana Kuglerová, vedoucí Ekonomického úřadu
Lucemburk, červen 2014
Věc :

OpsA/CE-3/2013-0144/B Z/bn

Ref. :

Plzeňská městská infrastruktura III
Průvodní dopis ke smlouvě o financování FI No 82.651

Vážená paní Kuglerová,
dne 19. června 2014 podepsala Evropská investiční banka („EIB“) úvěr ve výši 650 mil. CZK se Statutárním
městem Plzní – Plzeňská městská infrastruktura III.
V příloze zasíláme průvodní dopis, který blíže vysvětluje určité postupy platné do konečné splatnosti úvěru.
Doufáme, že pro Vás budou tato vysvětlení užitečná a usnadní Vám plnění uvedené smlouvy. Těšíme se na
naši spolupráci na tomto významném projektu.

S pozdravem
EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

J. Bures
Příloha: průvodní dopis

B. Zemanová

Česká republika – Plzeňská městská infrastruktura III (Serapis No 2013 0144)
Průvodní dopis
Výrazy použité v tomto dopise mají příslušné významy, které jim byly přiřazeny ve smlouvě.
Bod odůvodnění (1) – definice konečného příjemce
EIB očekává, že velkou většinu podprojektů, pro něž budou přiděleny prostředky a budou prováděny v tomto
rámcovém úvěru, bude realizovat samo město Plzeň nebo jeho příspěvkové organizace. Výjimečně však
mohou způsobilými konečnými příjemci být i veřejné nebo soukromé subjekty, v nichž má město Plzeň
většinový podíl, což znamená, že město Plzeň takový subjekt ovládá.
Článek 1.10B Realokace na žádost banky
Částka, kterou bude případně dlužník muset splatit předčasně v důsledku toho, že není schopen nahradit
podprojekt(y), který(é) EIB vyhodnotí jako nezpůsobilý(é) pro financování podle statutu, politik či pokynů
banky nebo podle článku 309 Smlouvy o fungování Evropské unie, bude rovna souhrnné částce všech
nezpůsobilých přidělených částek.
Článek 4.03 Povinné předčasné splacení
V souladu se svou praxí EIB preferuje komunikaci s klientem s cílem včas určit jakékoli události, které by
mohly vést k povinnému předčasnému splacení podle článku 4.03 smlouvy o financování, a pokud možno
takovým událostem zabránit. Prosíme Vás, abyste nás co možná nejdříve informovali o veškerých
případných problémech, které by dle Vašeho názoru mohly mít vliv na článek 4.03, abychom na ně mohli
konstruktivně reagovat.
Článek 6.05 písm. (b) Závazek průběžného zabezpečení Projektu
Účelem tohoto odstavce je zajistit, aby si dlužník zachoval vlastnictví a držbu všeho nebo v zásadě všeho
majetku tvořícího součást Projektu. Povinnosti uvedené v tomto odstavci by neměly být porušeny, pokud
dlužník zmocní třetí stranu k užívání takovéhoto majetku, a to za předpokladu, že si dlužník ponechá (přímo
nebo nepřímo) vlastnický titul k tomuto majetku a toto zmocnění bude vydáno v rámci běžné činnosti
dlužníka.

