Evropská investiční banka

EIB v České republice v roce 2018
V České republice, stejně jako v jiných zemích EU, podporuje EIB investiční
projekty, které snižují rozdíly v regionálním rozvoji, posilují hospodářskou
konkurenceschopnost a zvyšují životní úroveň obyvatel. V roce 2018 dosáhly
úvěry EIB v České republice celkového objemu 443 mil. EUR. Úvěry EIB na
projekty podporující evropské cíle v České republice za uplynulých pět let
(období let 2014–2018) nyní činí 3,8 mld. EUR. Vyplacené úvěry EIB, které
představují podporu reálné ekonomiky, v uplynulých třech letech dosáhly
objemu 691 mil. EUR, což je rekordní výše. Financování projektů přispívajících
k hospodářskému pokroku v podporovaných oblastech EU zůstává klíčovou
aktivitou EIB. Většina regionů České republiky je plně způsobilá pro úvěry EIB,
jakož i pro příděly ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské
unie.

Úvěry pro MSP a společnosti se střední tržní kapitalizací
V roce 2018 uzavřela EIB s českými finančními institucemi šest smluv o poskytnutí
zprostředkovaných úvěrů v objemu 395 mil. EUR. Tyto instituce půjčují finanční prostředky
od EIB malým a středním podnikům a obcím na projekty v oblasti místní infrastruktury,
ochrany životního prostředí, energetiky, výzkumu, vývoje a inovací, jakož i v oblasti služeb,
včetně cestovního ruchu. V loňském roce podpořily úvěry EIB přibližně 2 600 MSP a
společností se střední tržní kapitalizací a 128 000 pracovních míst v České republice.
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Modernizace krajů a měst České republiky
EIB v roce 2018 poskytla EIB Jihomoravskému kraji 700 mil. CZK (zhruba 27,4 mil. EUR)
na zlepšení infrastruktury, ke stimulaci hospodářství a na lepší veřejné služby, zejména
v oblasti zdravotní a sociální péče. Součástí těchto projektů byla rekonstrukce veřejných
budov, škol a sportovních zařízení, jakož i zařízení sociální péče, a také opatření ke snížení
nákladů na energie. Tento úvěr spolufinancuje společně s finančními prostředky EU 15
dílčích projektů v oblasti dopravy, zdravotnictví a sociální péče v hodnotě 1,5 mld. CZK (59
mil. EUR). Jde o třetí operaci EIB, která směřovala do Jihomoravského kraje a kterou se
podpora EIB v tomto kraji zvýšila na přibližně 116 mil. EUR.

Výzkumně-vývojové a inovační centrum (JIC) v Kuřimi

Podpora inovativním odvětvím
Stejně jako v předchozích letech poskytla EIB podporu místním pobočkám předních
inovativních firem ke stimulaci výzkumu a vývoje a na zavádění inovativních výrobních
technologií. V této souvislosti poskytla banka EU v České republice v rámci Evropského
fondu pro strategické investice (EFSI) tyto úvěry:
• 7,5 mil. EUR z úvěru v celkové výši 30 mil. EUR bylo poskytnuto společnosti
CARMAT, která vyvíjí nejpokročilejší umělé srdce na světě. Výrobky této společnosti
představují alternativu pro osoby trpící selháním obou srdečních komor v konečné
fázi.
• 13,4 mil. EUR z úvěru v celkové výši 80 mil. EUR bylo poskytnuto na financování
rozvoje inovačního a udržitelného automobilového průmyslu v Evropě. Úvěr pomůže
společnosti CIE Automotive vyvíjet technologie, které snižují hmotnost vozidel a
zajišťují efektivnější a méně znečišťující výrobní procesy.
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Ukázkový projekt:

EIB spojuje síly s Komerční bankou v boji proti nezaměstnanosti
mladých lidí
Banka EU poskytla 80 mil. EUR na financování MSP a společností se střední tržní
kapitalizací. Část úvěrů bude přidělena v rámci iniciativy „Pracovní místa pro mladé lidi“
malým a středním podnikům a společnostem se střední tržní kapitalizací, které
zaměstnávají osoby mladší 30 let.
S pomocí finančních prostředků EIB jsou spolufinancovány projekty, které nabízejí
odbornou přípravu, stáže a vzdělávací programy pro mladé lidi, nebo projekty, které mají
dohodu o spolupráci s technickými vysokými školami, školami a univerzitami. Banka EU
bude usilovat o další podobné transakce, aby posílila svou spolupráci s komerčními
bankami v České republice a pomohla MSP v zemi.
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Poradenství EIB
Poradenské služby jsou v České republice poskytovány především prostřednictvím JASPERS, Evropského
centra pro investiční poradenství (EIAH), Poradenství pro finanční nástroje (FIA), InnovFin – poradenské
služby (IFA) a Evropského odborného centra pro PPP (EPEC).
V roce 2018 se poradenství JASPERS (Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech)
v České republice soustředilo zejména na dopravu, což potvrdilo obecný trend, který byl patrný již při zahájení
našeho působení v zemi v roce 2006, a získalo slibný dodatečný rozměr: projekt Smart Cities (inteligentní
města). JASPERS do dnešního dne v České republice dokončil 100 úkolů, z nichž 86 pomohlo při přípravě
velkých projektů. Zatímco 63 % pomoci podpořilo efektivní železniční a silniční infrastrukturu, zbývající část
portfolia JASPERS zahrnovala projekty v oblasti vody, odpadních vod, energetiky, pevných odpadů a
inteligentního rozvoje. V České republice mobilizujeme široké spektrum našich odborných znalostí a
zkušeností.
V roce 2018 se činnost JASPERS v zemi zaměřila na dopravu. Devět z jedenácti úkolů, které jsme dokončili,
podpořilo velké železniční a silniční projekty. Také jsme úspěšně podpořili aktualizaci Metodiky analýzy
nákladů a přínosů pro dopravní projekty v České republice, což by mělo urychlit přípravu dopravních projektů
s podporou evropských strukturálních fondů. JASPERS nyní pracuje na 18 úkolech, z nichž je 89 % v odvětví
dopravy. Naše práce v současnosti pokrývá druhou fázi těchto velkých projektů: rychlostní silnice R35 –
dostavba MÚK Opatovice – Ostrov a dálnice D1 Přerov – Lipník (0137).
V loňském roce JASPERS také zhodnotil potřeby a současně nedostatky v oblasti rozvoje měst ve čtyřech
středoevropských zemích, konkrétně v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, které společně
tvoří Visegrádskou skupinu. V České republice jsme spolupracovali s městem Plzeň a s Jihomoravským
krajem, jimž jsme koncem roku poskytli naše analýzy a doporučení.
Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) jakožto program partnerství mezi EIB a Evropskou
komisí nabízí přístup ke komplexní nabídce poradenství a technické pomoci na jednom místě a poskytuje
cílenou podporu pro identifikaci, přípravu a rozvoj investičních projektů napříč Evropskou unií. Do prosince
roku 2018 obdrželo celkem 26 žádostí o poradenství z České republiky; od žádostí o informace až po žádosti
o technickou pomoc a financování. Z uvedeného počtu 26 žádostí se jich 22 týkalo konkrétních projektů a 14
přišlo ze soukromého sektoru.
EIAH spolupracuje také s národními podpůrnými institucemi za účelem propagace znalostí a sdílení
osvědčených postupů, představuje národní „místo přístupu“ k poradenství a zajišťuje poskytování investičního
poradenství na místní úrovni. V České republice bylo podepsáno memorandum o porozumění
s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Balíček podpory EIAH prostřednictvím programu
Poradenství pro finanční nástroje ve spolupráci s ČMZRB rozvíjí investiční platformu pro opatření ke
zlepšení energetické účinnosti ve stavebnictví.
V současnosti probíhají diskuse o nástroji InnovFin – poradenské služby, jenž by měl případně přinášet
poradenství ohledně projektu ELI (extrémně lehká infrastruktura). ELI označuje společnou česko-maďarskorumunskou výzkumnou infrastrukturu. Jde o laserová zařízení umístěná v uvedených třech zemích, jež budou
disponovat nejintenzivnějším systémem laserových paprsků na světě. V současné době probíhají jednání o
získání statutu ERIC (strategické Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury).
Česká republika se účastní aktivit centra EPEC v oblasti vytváření sítí a prostřednictvím ministerstva financí
je jeho členem. EPEC poskytl podporu ministerstvu dopravy a Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
při přípravě rozhodnutí PPP a řešení PPP při výstavbě dálnice D4.
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Evropský investiční fond
Evropský investiční fond (EIF) je specializovaným subjektem skupiny EIB, který nabízí finančním
zprostředkovatelům řešení rizikového financování na podporu MSP a společností se střední tržní
kapitalizací a na rozvoj inovací v Evropě. V roce 2018 dal k dispozici na podporu podniků finanční
prostředky ve výši přesahující 10 mld. EUR, které zmobilizují dodatečný kapitál ve výši přibližně 43,7 mld.
EUR.
EIF vložil v rámci 155 kapitálových transakcí do fondů investujících do společností v raných fázích a ve
fázích růstu 3,5 mld. EUR. Očekává se, že tato částka zmobilizuje dodatečný kapitál ve výši 19 mld. EUR.
V oblasti záruk se EIF angažoval ve 151 transakci částkou 6,5 mld. EUR, která umožnila poskytnutí nových
úvěrů pro MSP v objemu 23,9 mld. EUR. Podpora EIF pro mikropodniky a sociální podniky činila celkem
95 mil. EUR a přispěla k celkovému objemu úvěrů více než 864 mil. EUR. Celkem podpořil EIF v roce 2018
více než 280 000 MSP a společností se střední tržní kapitalizací a přispěl tak k zachování přibližně 2,75
milionů pracovních míst.
V České republice dal EIF v roce 2018 k dispozici 264 mil. EUR v rámci 14 transakcí, jejichž cílem je
zmobilizovat prostředky ve výši 925 mil. EUR. Transakce EIF v České republice přinesly v roce 2018
prospěch zhruba 4 300 podnikům a podpořily přibližně 48 000 pracovních míst.
Další informace jsou k dispozici na: www.eif.org/czech-republic.

Letmý pohled na EIB
Evropská investiční banka (EIB) je institucí EU, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů.
Jejími akcionáři jsou země EU. Dává k dispozici dlouhodobé zdroje financování na životaschopné projekty
a přispívá tím k růstu, zaměstnanosti, regionální konvergenci a realizaci opatření v oblasti klimatu v Evropě
i jinde ve světě. V roce 2018 dosáhla celková výše jejího financování 55,6 mld. EUR.
Pro dosažení maximálního účinku kombinuje EIB finanční zdroje EU se svými úvěry a poskytuje technické
a finanční poradenství.
EIB podporuje hospodářské oživení v Evropě prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice
(EFSI). Do konce roku 2018 poskytla skupina EIB v rámci EFSI částku ve výši 70,4 mld. EUR, která
zmobilizovala investice v celkové výši 375,5 mld. EUR; to představuje 75 % cílové částky 500 mld. EUR.
Potenciální investice zmobilizované skupinou EIB v České republice díky transakcím EFSI dosáhly do
konce roku 2018 celkového objemu 4 mld. EUR. EIF podepsal 17 transakcí s podporou EFSI a jeho celkový
příspěvek činil 505 mil. EUR.
Aktivity EIB se v celosvětovém měřítku řídí vnějšími prioritami EU. EIB je aktivní zejména v zemích, které
usilují o přistoupení k EU, jakož i v zemích, které sousedí s EU na jihu a na východě. EIB působí také
v afrických, karibských a tichomořských zemích a v Asii a Latinské Americe, kde podporuje rozvoj místního
soukromého sektoru, sociální a hospodářskou infrastrukturu a projekty na ochranu klimatu.
EIB je finančně nezávislá a převážnou většinu zdrojů pro své úvěrové operace získává na mezinárodních
kapitálových trzích prostřednictvím emisí dluhopisů.
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Celkové výsledky skupiny EIB v roce 2018

64,2 mld. EUR celkový objem

finančních prostředků poskytnutých skupinou
EIB

Do konce roku 2018 schválila skupina EIB

70,4 mld. EUR v rámci EFSI
na více než 1 000 finančních transakcí, které
podle očekávání od vzniku EFSI podpoří
investice ve výši 375 mld. EUR

13,5 mld. EUR

23,3 mld. EUR

12,25 mld. EUR na podporu

15,15 mld. EUR na projekty

podpora skupiny EIB v oblasti inovací a
dovedností, včetně vzdělávací a digitální
infrastruktury
klíčové infrastruktury v dopravě a energetice
a na městskou infrastrukturu.

podpora skupiny EIB pro MSP a společnosti
se střední tržní kapitalizací – dosud nejvyšší
objem
ochrany životního prostředí podporující
účinné využívání zdrojů a udržitelnost

Další informace o aktivitách EIB v České republice jsou k dispozici na: www.eib.org/czech-republic
Kontakt s tiskovým odborem:

Obecné kontaktní údaje:

Dušan Ondrejička
Tel: +352 4379-83334
E-mail: d.ondrejicka@eib.org

Evropská investiční banka
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Sekretariát tiskového odboru
Tel: +352 4379-21000
Fax: +352 4379-61000
E-mail: press@eib.org
www.eib.org/press

Informace
Tel: +352 4379-22000
Fax: +352 4379-62000
E-mail: info@eib.org
www.eib.org
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