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Činnost skupiny EIB 
v České republice v roce 2020

EIB a EIF, dohromady tvořící skupinu EIB, podporují v České republice investiční projekty, které snižují rozdíly 

v rozvoji jednotlivých regionů, posilují hospodářskou konkurenceschopnost a zvyšují životní úroveň Čechů.

Objem úvěrů poskytnutých skupinou EIB
v České republice v roce 2020 dosáhl

1,4 mld. eur
• 1,2 miliardy eur od EIB
• 0,2 miliardy eur od EIF

Mezi lety 2016 a 2020
poskytla samotná EIB

4,4 mld. eur
na financování projektů v České republice

• Skupina EIB v roce 2020 svými operacemi 

podpořila v České republice investice v objemu 

1,4 miliardy eur

• Podpora poskytnutá skupinou EIB v rámci České 

republiky představovala 0,66 % jejího HDP 

(11. místo mezi členskými státy EU)

• Očekává se, že Evropský fond pro strategické 

investice – klíčová součást Investičního plánu pro 

Evropu – v České republice mobilizuje ve formě 

nových investic částku ve výši 6,8 miliardy eur
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FINANCOVÁNÍ POSKYTNUTÉ V ČESKÉ REPUBLICE 
NA ZÁKLADĚ INVESTIČNÍHO PLÁNU PRO EVROPU
Investiční plán pro Evropu (tzv. Junckerův plán) představuje jednu z klíčových iniciativ Evropské unie pro zrychlení investic v Evropě, 
vytváření pracovních míst a podporu růstu. Vypracovaly jej skupina EIB a Evropská komise s cílem překlenout investiční mezeru 
v důsledku finanční krize z roku 2008 stimulováním dodatečných investic v Evropské unii v objemu 315 miliard eur do poloviny roku 
2018. Klíčem ke splnění tohoto příslibu byl program záruk v hodnotě 21 miliard eur s názvem Evropský fond pro strategické investice 
(EFSI).

V červenci roku 2018, přesně tři roky po zahájení činnosti EFSI, skupina EIB tento výchozí cíl překročila. Poté, co byl příslušný mandát 
v roce 2017 rozšířen na 500 miliard eur, skupina EIB překročila i svůj druhý cíl a stimulovala dodatečné investice ve výši 535,4 miliard 
eur. Dosáhla toho v předstihu, a zmírnila tak dopady pandemie covid-19 na evropskou ekonomiku. 

V uplynulých pěti letech EIB schválila podporu v hodnotě 1,2 miliardy eur určenou projektům se záštitou EFSI v České republice, jež 
má mobilizovat nové investice v celkové hodnotě 6,8 miliard eur do výzkumu a vývoje (R&D), dopravy, energetiky, životního prostředí 
a účinného využívání zdrojů. 

Záruka, kterou převzala skupina EIB se záštitou EFSI, pomohla v roce 2019 České spořitelně zajistit financování pro malé a střední 
podniky ve výši 306 milionů eur, a podpořit tak přibližně 250 společností a udržet téměř 43 000 pracovních míst v celé zemi. 

Podpora strategické regionální infrastruktury
V roce 2020 poskytla EIB úvěry Středočeskému a Pardubickému kraji v objemu 122,7 milionu eur, určené na podporu klíčové 
regionální infrastruktury, zdravotnictví, dopravy, sociální péče, vzdělávání, kultury a energetické účinnosti veřejných budov. 

Investice EIB pomohou těmto regionům vyrovnat se se současnými a budoucími problémy v oblasti zdravotnictví, ekonomiky a 
ochrany klimatu. Přispějí ke zvýšení atraktivity těchto oblastí, rozšíření ekonomických příležitostí a zlepšení kvality života obyvatel 
České republiky.

Podpora adaptace na změnu klimatu a transformace energetiky
Prostřednictvím úvěru ve výši 300 milionů eur podepsaného v roce 2020 bude EIB financovat širokou škálu opatření zaváděných 
Ministerstvem zemědělství České republiky s cílem zkvalitnit zdejší vodohospodářské služby, včetně protipovodňových opatření 
a zadržování srážkových vod. Tyto aktivity jsou součástí úsilí banky o zachování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí 
pro budoucí generace. 

Díky podpoře ze strany EIB se zlepší životní podmínky přibližně 110 000 obyvatel České republiky. Přibližně 25 % populace ČR žije 
v oblastech, kde dochází k povodním, přičemž v průměru jednou za 10 – 15 let mají záplavy ničivé následky.

EIB podepsala rovněž úvěr ve výši 190 milionů eur určený ČEPS, a.s., společnosti ve vlastnictví státu, která je provozovatelem české 
přenosové soustavy. Tato investice napomůže posílení infrastruktury pro přenos elektřiny v ČR, zvýšení spolehlivosti a kvality dodávek 
elektřiny a výraznějšímu začlenění obnovitelných zdrojů energie do elektrické sítě.

Podpora udržitelné dopravy
 V roce 2020 podpořila EIB částkou 223,8 milionu eur modernizaci nákladní a osobní železniční dopravy v České republice. Poskytla 
úvěr společnosti ČD CARGO na nákup 50 elektrických lokomotiv a 140 intermodálních nákladních vozů a dovybavení cca 310 
lokomotiv zabezpečovačem ETCS a dále úvěr Jihomoravskému kraji na koupi 37 nových vlakových souprav pro osobní přepravu.

Tyto investice zvýší kapacitu, bezpečnost a kvalitu služeb v oblasti nákladní i osobní železniční dopravy v České republice, a to zejména 
díky využití moderních řídicích a signalizačních systémů. Jelikož tyto projekty podpoří přesun dopravy ze silnic na železnici, budou 
mít pozitivní dopad na životní prostředí a napomohou přechodu České republiky na nízkouhlíkové hospodářství, a to v souladu s cíli 
klimatického plánu EIB a politiky České republiky v oblasti dopravy.
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Podpora pro malé a střední podniky a společnosti se střední kapitalizací 
během koronavirové krize

Operace skupiny EIB přinesly v roce 2020 v České republice prospěch celkem přibližně 8 000 malých a středních podniků a společností 
se střední kapitalizací a podpořily více než 147 000 pracovních míst.

EIB uzavřela v roce 2020 smlouvy o zprostředkovaných úvěrech v hodnotě 356 milionů eur se čtyřmi partnerskými finančními 
institucemi, díky čemuž budou nyní finanční prostředky od EIB pro malé a střední podniky a obce v ČR ještě dostupnější než dříve. 
Tyto operace poslouží k podpoře investic, jež se budou primárně zaměřovat na pomoc českým společnostem při řešení důsledků 
koronavirové krize. Odhaduje se, že prospěch z úvěrů EIB poskytnutých v České republice získalo přibližně 1 190 malých a středních 
podniků a projektů se střední tržní kapitalizací, což přispělo k podpoře zhruba 91 200 pracovních míst.

EIF se zavázal poskytnout prostřednictvím 11 operací celkem 180 milionů eur, s cílem získat prostředky ve výši 1,3 miliardy eur. 
Prospěch z operací EIF v České republice získalo přibližně 6 870 podniků a podpořeno bylo zhruba 55 900 pracovních míst.

PORADENSKÉ SLUŽBY EIB V ČESKÉ REPUBLICE
Poradenské služby EIB poskytují svým partnerům pomoc při vzniku a úspěšné realizaci udržitelných investičních projektů, a to 
formou technického a finančního poradenství v průběhu celého projektového cyklu i po jeho skončení. Tyto služby v České republice 
často poskytuje řada týmů složených z poradců z různých oborů, jako jsou odborníci na finance, techničtí specialisté nebo odborníci 
na různá odvětví, včetně subjektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a expertů na inovace či klima.

Poradenské služby EIB pomáhají veřejným i soukromým subjektům při přípravě projektů, které jim umožní řešit některé z klíčových 
problémů, s nimiž se Česká republika i někteří z jejích sousedů potýkají. Tyto projekty jsou zaměřeny na podporu klíčových investic 
do opatření v oblasti ochrany klimatu, energetické účinnosti, digitalizace, inovací a sociální infrastruktury. 

V roce 2020 poskytla EIB v rámci svých poradenských služeb:

• Grantovou podporu Českomoravské záruční a rozvojové bance (ČMZRB) s cílem podpořit vznik poradenské 

jednotky v rámci uvedené organizace. Tato jednotka bude poskytovat organizátorům projektů v České 

republice poradenské služby v oblastech, jako je dopravní infrastruktura, digitální infrastruktura a 

infrastruktura určená pro řešení pro inteligentní města, oběhové hospodářství, energie z obnovitelných 

zdrojů či sociální infrastruktura.

• Posouzení nedostatečného financování pro sektor zemědělství a zemědělsko-potravinářského průmyslu 

v České republice za účelem podpory české odnože Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV) při stanovování plánů a programů pro využívání finančních nástrojů pro období 2021–2027.

• Granty v hodnotě 2,25 milionu eur v rámci iniciativy ELENA, evropské energetické pomoci na místní úrovni, 

určené pro investiční program Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, který se zaměřuje na 

komplexní renovaci budov ústředních vládních institucí s cílem zvýšit jejich energetickou účinnost. Tato 

renovace povede ke zvýšení efektivity provozu a energetické účinnosti a ke snížení emisí skleníkových 

plynů.

• Horizontální podporu při přípravě projektů v rámci iniciativy pro uhelné regiony procházející transformací 

v České republice, jak požaduje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Této inciativy se účastnily tři 

české kraje – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. 

• Podporu pro inovace a organizátory projektů v oblasti výzkumu a vývoje.



ČESKÁ REPUBLIKA

© Evropská investiční banka 02/2021 CS

Fotografie: Evropská investiční banka

*  Údaj o celkovém financování ze strany skupiny EIB nezahrnuje drobné překrytí způsobené společným zapojením EIB a EIF..

CELKOVÉ VÝSLEDKY DOSAŽENÉ EIB V ROCE 2020

Financování skupiny
EIB celkem*

76,8 mld. eur

Financování EIB

66,09 mld. eur

Financování EIF

12,87 mld. eur

Zelené financování

40 %

Životní prostředí

16,82 mld. eur

Malé a střední podniky 
(SME) a společnosti se 

střední kapitalizací

30,56 mld. eur

Inovace

14,43 mld. eur

Infrastruktura

14,99 mld. eur

Hospodářská a sociální soudržnost
a konvergence (EIB, Evropa)

35 %

Financování spojené 
 s onemocněním covid-19

V souvislosti s koronavirovou pandemií
poskytla skupina EIB celkem

25,46 mld. eur

Investiční plán pro Evropu
Objem projektů schválených skupinou EIB činil

102,8 mld. eur

Evropský fond pro 
strategické investice (EFSI) 

v České republice
Schválena částka ve výši 1,2 miliardy eur, jež má 

mobilizovat investice v objemu 
zhruba 6,8 miliardy eur

celkového 
financování

celkového 
financování
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