
Zpráva o činnosti20142014





Obsah

Podpora malých 
a středních podniků

2 Úvodní slovo 
prezidenta

4 Klíčové výsledky 
v roce 2014

6 Rozhodná 
odpověď na 
hospodářskou krizi

36 Poskytování finančních 
prostředků ve světě

40 Finanční 
síla ve službách 
investic

42 Banka EU
Financování projektů 
ochrany klimatu 
a životního prostředí

Budování strategické 
infrastruktury v Evropě

Inovacemi k inteligentnímu 

růstu v Evropě

12 18

24

30
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operací 3,3 mld. EUR. EIF tím zmobilizoval více než 
13 mld. EUR ve prospěch menších podniků a zůstal 
významným poskytovatelem rizikového kapitálu 
pro MSP v Evropě.

Rok 2014 byl důležitý také v tom ohledu, že na po‑
litické agendě zaujaly velmi důležité místo inves‑
tice a  konkurenceschopnost. Po letech, kdy jsme 
se soustřeďovali na finanční krizi a na náklady s ní 
spojené, je nyní evropské hospodářství přes přetr‑
vávající potíže na cestě k  oživení. Měli bychom se 
dívat dopředu, soustředit se ve větší míře na růst 
a opět nastartovat motor investic. A Evropa si je vě‑
doma, že reformy a  investice jsou dvě strany téže 
mince.

Mnoho se očekává od rychlé realizace investičního 
plánu předloženého společně s  předsedou Evrop‑
ské komise Jeanem‑Claudem Junckerem v  listopa‑
du roku 2014. Jako banka EU jsme se do vypraco‑
vání tohoto plánu zapojili od samého začátku.

P řes určité příznivé zprávy byl rok 2014 pro ev‑
ropské ekonomiky velmi obtížným obdobím. 
V letošním roce se ve všech členských státech 

EU očekává další hospodářský růst, avšak Evropu 
stále brzdí slabé investice a  vysoká nezaměstna‑
nost. Nejistota na finančních trzích přetrvává a pe‑
níze se stále nedostávají do reálné ekonomiky tak, 
jak by měly.

Činnost skupiny EIB, banky EU, zajišťuje skutečnou 
změnu v životě lidí. V roce 2014 jsme opět dosáhli 
dobrých výsledků.

Úvěry EIB činily celkem 77 mld. EUR a  splnili jsme 
tak jeden z nejambicióznějších plánů činnosti, kte‑
rý tato instituce kdy měla. Význam poradenských 
služeb vzrostl. Tyto služby se staly jedním z  klí‑
čových pilířů naší činnosti a  v  budoucnosti se bu‑
deme snažit poradenství dále rozšiřovat. V  roce 
2014 činila angažovanost Evropského investiční‑
ho fondu ‑ který loni oslavil 20. výročí svého vzni‑
ku ‑ formou vlastního kapitálu a v rámci záručních 

Úvodní slovo
prezidenta
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Úvodní slovo
prezidenta

Werner Hoyer

Všechny tři části plánu mají zásadní význam: 
dokončení strukturálních reforem; revize vnitro‑
státních a  evropských předpisů tak, aby 
stimulovaly investice; a lepší využívání omezených 
veřejných zdrojů. Veřejné prostředky musíme 
používat k  uvolnění investic, zejména s  využitím 
soukromého kapitálu. Takový je cíl investičního 
plánu. Znamená změnu paradigmatu ve způsobu 
využívání omezených veřejných prostředků, 
tj. odklání se od financování formou subvencí 
a  grantů ve prospěch úvěrů a  záruk, aby byl 
zmobilizován soukromý kapitál, znásoben účinek 
původně vložených prostředků a  znovu využit 
původní kapitál, jakmile bude splacen.

Rychlost má zásadní význam a my se nyní snažíme 
přeměnit tento plán v  realitu a  rozběhnout nové 
projekty, které mohou pomoci nastartovat hos‑
podářství a vytvořit pracovní místa v EU. Evropský 
fond pro strategické investice (EFSI) se má zaměřit 
na strategické investice do infrastruktury, vzdělá‑
vání a inovací, jakož i do obnovitelné energie a do 
malých a  středních podniků. V  rámci investičního 
plánu vytvoříme také novou poradenskou plat‑
formu, abychom pomohli veřejným a  soukromým 
subjektům vypracovat kvalitní projekty a  budovat 
technické a finanční kapacity.

Evropa stále nejlépe nevyužívá svého investičního 
potenciálu. Dovolujeme mnoho finančních a  ne‑
finančních překážek, jež brání investicím. Společ‑
ně s posílenými poradenskými službami bude EFSI 
znamenat významný krok k  odstranění některých 
z  nich. Avšak regulační zjednodušení jak na úrov‑
ni EU, tak na vnitrostátní úrovni je nadále naléhavé.

EFSI doplní tradiční úvěrovou činnost EIB. Zaměří 
se na projekty ve strategických odvětvích, jež mají 
v  rámci stávajících mechanismů potíže přilákat fi‑
nanční prostředky, mimo jiné kvůli vysokému rizi‑
kovému profilu.

EFSI bude významně doplňovat celkovou úvěro‑
vou činnost EIB a  bude se o  tuto činnost opírat. 
Úvěrová činnost tvoří jádro aktivit, jimiž banka EU 
nadále podporuje evropské hospodářství. I tak ne‑
budeme schopni řešit hospodářské výzvy Evropy 

sami. Budou‑li však všichni spolupracovat, může‑
me pomoci zlepšit celkové investiční klima a přilá‑
kat zpět soukromé prostředky.

Rok 2015 bude pro banku přechodovým rokem. 
Realizovali jsme výjimečný úvěrový program, kte‑
rý byl přijat po rozhodnutí akcionářů EIB, členských 
států EU, zvýšit základní kapitál banky v roce 2012. 
Cíl zmobilizovat investice v  objemu 180 mld. EUR 
díky dodatečným úvěrům skupiny EIB po tomto 
zvýšení základního kapitálu byl splněn v  březnu, 
s velkým předstihem před původním termínem na 
konci roku 2015.

Budeme pokračovat v naší základní činnosti a sou‑
časně se soustředíme na financování nových pro‑
jektů v rámci nového investičního plánu. Investice 
v Evropě znamenají mnohem více než čísla a pro‑
jekty. Nová iniciativa má za cíl vyslat signál investo‑
rům, navrhovatelům projektů a  občanům. Říkáme 
jim, že Evropa je zpět ve hře.

Tato zpráva hodnotí hlavní operační úspěchy dosa‑
žené v roce 2014. Také se snaží předjímat očekáva‑
né výsledky, které přinesou projekty podporované 
během roku. V  roce 2014 jsme například poskyt‑
li finanční prostředky podnikům, které vytvořily 
nebo zachovaly 3,6 milionu pracovních míst, pod‑
pořili jsme přístup k vysokorychlostnímu internetu 
pro 3,2 milionu domácností a pomohli jsme zlepšit 
zdravotnická zařízení pro 10 milionů občanů EU.

Jde nám o prospěch pro občany. Naše finanční ak‑
tivity jsou prostředkem k dosažení cíle. Podporuje‑
me životaschopné projekty, které mohou přinést 
pozitivní změny, financujeme budoucnost. Proto 
jsou nutné investice a konkurenceschopnost.
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2014
Klíčové výsledky

Očekává se, že naše financování v roce 2014 vytvoří více než 
150 000 nových stálých pracovních míst a 1,8 milionu pracovních 
míst během doby realizace. Jako banka EU víme, že naše finanční 
aktivity jsou prostředkem k dosažení cíle. Zaměřujeme se 
na životaschopné projekty tam, kde naše podpora může 
zajistit pozitivní změny a přinést konkrétní prospěch 
evropským občanům.
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Rozhodná
odpověď na hospodářskou krizi

Od roku 2008 poskytla skupina EIB na projekty v celé Evropě téměř 500 mld. EUR. 
Jelikož zpravidla financujeme přibližně jednu třetinu nákladů projektu, znamená 
to, že jsme podpořili investice v celkové hodnotě zhruba 1,5 bilionu EUR. EIB 
reagovala na krizi státního dluhu prudkým zvýšením aktivity a zdvojnásobila 
podporu zemím, které krize postihla nejvíce. Nyní, v době snížené schopnosti 
nést riziko, se snažíme mobilizovat investice v celé Evropě.
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Rozhodná
odpověď na hospodářskou krizi

B anka se snaží průběžně zlepšovat svoji na‑
bídku produktů. Byly zavedeny nové a  ino‑
vativní produkty, které zaplňují mezery na 

trhu, jsou k  dispozici pro nové skupiny klientů 
a odrážejí měnící se politické priority a požadavky 
členských států v  oblasti financování. Stejně tak 
maximalizují zdroje a pomáhají přilákat dodateč‑
né zdroje financování. Tato paleta produktů sahá 
od rizikového financování na podporu výzkumu 
a  vývoje až po úvěry pro společnosti se střední 
tržní kapitalizací a  od inovativních klimatických 
fondů až po nástroje financování obchodu. Ban‑
ka současně dále rozšířila své poradenství, pokud 
jde o přípravu a realizaci projektů, lepší využívání 
prostředků EU a snazší přístup ke zdrojům finan‑
cování, a dala tak své finanční znalosti a zkušenos‑
ti k  dispozici pro uspokojení investičních potřeb 
Evropy.

V  roce 2012 se členské státy EU dohodly, že zvý‑
ší splacený základní kapitál EIB o  10 mld. EUR. To 
nám dovoluje v období let 2013‑2015 zvýšit úvěro‑
vou činnost o přibližně 40 %. Do konce roku 2014 
jsme poskytli dodatečné úvěry v  objemu více než 
50 mld. EUR, které zmobilizovaly celkové investice 
ve výši více než 150 mld. EUR. To znamená, že jsme 
na dobré cestě splnit náš cíl, tj. zajistit dodatečné 
investice v celé Evropě v objemu 180 mld. EUR ne 
do konce roku 2015, jak se původně očekávalo, ale 
již v březnu roku 2015.

V roce 2014 jsme podepsali úvěrové smlouvy v ob‑
jemu, který byl nejvyšší od roku 2009. Významným 
aspektem je skutečnost, že 40 % těchto smluv bylo 
podepsáno s  novými protistranami. Dokazuje to, 
že naše strategie diverzifikovat základnu klientů 
a pronikat na nové trhy přináší ovoce.
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Důraz na výsledky

Jako banka EU, jejímiž akcionáři je všech 28 člen‑
ských států, poskytujeme finanční prostředky na ži‑
votaschopné a udržitelné investiční projekty a na‑
bízíme odborné poradenství. Naším posláním je 
podporovat projekty, které mají pozitivní dopad na 
život lidí. Skupina EIB se skládá z EIB a z Evropského 
investičního fondu (EIF), který pomáhá uspokojit ri‑
zikovější finanční potřeby malých a středních pod‑
niků a společností se střední tržní kapitalizací.

Jsme největším mnohostranným věřitelem a  emi‑
tentem dluhopisů na světě a opíráme se o více než 
50leté zkušenosti s financováním projektů. EIB zís‑
kává finanční prostředky na finančních trzích pro‑
střednictvím emisí dluhopisů. Náš vynikající úvě‑
rový rating nám dovoluje získávat prostředky za 
výhodných podmínek. Jelikož EIB neusiluje o  ma‑
ximalizaci zisku, tuto finanční výhodu pociťují naši 
klienti, ať již jde o veřejné orgány, velké společnos‑
ti nebo malé podniky. Poskytujeme dlouhodobé 
úvěry, ale také ‑ zejména prostřednictvím EIF ‑ zá‑
ruky a vlastní kapitál.

Často poskytujeme úvěry, jejichž lhůty splatnos‑
ti jsou delší, než je tomu v  případě komerčních 
bank či dluhopisových trhů, a to vzhledem k dlou‑
hodobé povaze financovaných projektů. Pro mno‑
hé z našich klientů je důležitá možnost diverzifiko‑
vat zdroje financování a souhlas EIB s poskytnutím 
úvěru jim často pomáhá získat přístup k dalším zdro‑
jům. Na větší projekty v  hodnotě nad 25  mil.  EUR 
půjčujeme přímo a  menší úvěry poskytujeme 
prostřednictvím sítě místních finančních zpro‑
středkovatelů. Naši finanční nabídku doplňují od‑
borné znalosti a poradenství.

Letos poprvé uvádí tato zpráva o  činnosti infor‑
mace o očekávaných výsledcích operací podepsa‑
ných v  roce 2014, abychom ukázali přínos našich 
projektů.

Jde nám o prospěch pro občany. Naše finanční aktivity 
jsou prostředkem k dosažení cíle. Podporujeme 
životaschopné projekty, které mohou přinést pozitivní 
změny, financujeme budoucnost.
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Rozhodná
odpověď na hospodářskou krizi

Naše 
produkty

Úvěry
Úvěrové linky 

Individuální úvěry (zpravidla nad 25 mil. EUR)

Investice do vlastního kapitálu

Záruky

Poradenství
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Investiční plán
pro Evropu

Strategické projekty
pro Evropu

celkové investice v EU

315mld.EUR

Evropský fond pro
strategické investice

InvestořiInvestoři

Investiční plán navržený předsedou Evropské komise Jeanem‑Claudem 
Junckerem a prezidentem EIB Wernerem Hoyerem v listopadu roku 2014 je 
součástí širší strategie, která kombinuje investice, strukturální reformy, 
začleňování do jednotného trhu a fiskální odpovědnost. Cílem plánu je oživit 
investice, zejména jde‑li o rizikovější projekty, které mohou pomoci stimulovat 
růst, vytvořit pracovní příležitosti a zlepšit konkurenceschopnost Evropy.

5mld.16mld.EUR EU
R
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Investiční plán
pro Evropu

V   rámci investičního plánu pro Evropu vytvo‑
řily Evropská komise a skupina EIB strategic‑
ké partnerství s cílem zaplnit mezery na trhu, 

pomoci převzít rizika spojená s projekty a tím mo‑
bilizovat soukromé investice. Společně spouští‑
me Evropský fond pro strategické investice (EFSI). 
Počáteční prostředky ve výši 21 mld. EUR ‑ záruka 
z rozpočtu EU ve výši 16 mld. EUR a 5 mld. EUR od 
EIB ‑ by měly v průběhu tří příštích let umožnit in‑
vestice do strategických projektů v celkovém obje‑
mu nejméně 315 mld. EUR.

Mobilizace investic
Počáteční kapitál používáme k  mobilizaci soukro‑
mých investic a  dodatečných prostředků z  veřej‑
ných zdrojů. Klíčem k  tomu je přilákání soukro‑
mých investorů, kteří nám pomáhají mobilizovat 
celkové investice dvojím způsobem: soukromí in‑
vestoři kupují naše dluhopisy a investoři se zapojují 
do našich projektů.

EFSI bude poskytovat finanční prostředky na živo‑
taschopné projekty tam, kde mohou vytvořit při‑
danou hodnotu. Zaměří svůj finanční potenciál 
na odvětví, která jsou pro EU klíčová a kde má EIB 
prokázané odborné znalosti a  zkušenosti. Mimo 
jiné jde o strategickou infrastrukturu, včetně inves‑
tic do digitální infrastruktury a  v  odvětví dopravy 
a energetiky; vzdělávání, výzkum a  inovace; finan‑
cování MSP; a projekty udržitelné z hlediska život‑
ního prostředí.

Zaplňování mezer na trhu
Studie vypracované bankou na počátku roku 
2014 odhalily znepokojivě velké mezery v  inves‑
ticích. Ukázaly, že investice v  EU v  roce 2013 byly 

„Efektivní kroky ke stimulaci větších 
investic v celé Evropě mají mimořádný 
význam pro obnovení hospodářského 

růstu, vytváření pracovních míst a posílení 
konkurenceschopnosti Evropy.“

Prezident Werner Hoyer

v  reálných hodnotách přibližně 15  % pod nejvyš‑
ší předkrizovou úrovní a že v některých členských 
státech činila tato mezera 25 % či dokonce 60 %.

EFSI se snaží tyto problémy odstranit, a proto pře‑
bírá určitá rizika od investorů. Nová iniciativa do‑
volí skupině EIB nabízet produkty, které podpoří 
projekty s vyšším rizikovým profilem a vysokou při‑
danou hodnotou. V důsledku toho očekáváme vel‑
ké zastoupení dalších zdrojů financování, zejména 
ze soukromého sektoru.

Nová iniciativa doplňuje mimořádnou úvěrovou 
činnost EIB po zvýšení jejího základního kapitálu. 
Jejím cílem je pomoci sdílet znalosti a  zkušenos‑
ti v oblasti řízení projektů a tím zlepšit přístup k fi‑
nančním prostředkům a  zajistit optimální využití 
zdrojů EU. Snažíme se vytvářet přidanou hodnotu 
nejen tím, že poskytujeme příznivé podmínky fi‑
nancování, ale také tím, že kombinujeme zdroje fi‑
nancování, že lákáme další poskytovatele prostřed‑
ků a  že poskytujeme poradenství ve fázi příprav 
a v následných fázích projektů.
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Inovacemi k inteligentnímu 
růstu v Evropě
 
Inovace a dovednosti jsou základními prvky, které umožňují udržitelný růst a podporují 
vytváření kvalitních pracovních míst. Jsou významnou hnací silou dlouhodobé 
konkurenceschopnosti Evropy. Pro EIB je to jedna z hlavních priorit. V roce 2014 
podpořila skupina EIB inovace a dovednosti v Evropě úvěry v objemu 14,7 mld. EUR.

Klíčové výsledky v roce 2014:

• Nová paleta produktů InnovFin pro evropské inovátory všech velikostí

• Zavedení produktu InnovFin ‑ poradenské služby na podporu velkých projektů VaV

• První projekt širokopásmového připojení v rámci iniciativy projektových dluhopisů

• Financování špičkového výzkumného laserového centra

na podporu inovací
mld.EUR14,7 Úvěry podle 

podsektorů

Infrastruktura 
umožňující 

inovace

2,2 mld.

4,5 mld.

8 mld.

Vzdělávání 
a odborná 
příprava

Výzkum, 
vývoj 

a inovace
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k inteligentnímu růstu v Evropě

„Jsme rádi, že si EIB 
vybrala společnost UCB 

jako prvního partnera 
pro svůj nový přístup 

’financování společného 
vývoje se sdílením rizik’. 

Pomůže to urychlit 
vývoj několika slibných 

projektů, jejichž realizaci 
UCB zvažuje.“

Roch Doliveux, 
generální ředitel společnosti 

UCB (2005‑2014)

Platby uskutečňované 
v rámci programu ve výši 

75 mil. EUR, který je první 
transakcí svého druhu 

v rámci nástroje InnovFin - 
finanční prostředky EU pro 

inovátory, předpokládají 
dosažení určitých cílů 

a sdílení rizik a výnosy.

Zajištění pozitivních změn ‑ naše úvěry v roce 2014 podporují

milionu 
domácností

přístup 
k vysokorychlostnímu 
internetu pro

studentů přijímaných 
každý rok

mezinárodních 
patentových přihlášek

172 00025 000

3,2
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J sme významným partnerem, který financuje 
projekty rozvoje inovací a  dovedností, a  naše 
činnost sahá od financování rozsáhlého ambi‑

ciózního výzkumu až po podporu specializovaných 
malých podniků typu „spin out“ nebo financování 
digitálních sítí. Financování investic do inovací, do‑
vedností a zajištění větší konkurenceschopnosti je 
součástí našeho poslání podporovat růst a zaměst‑
nanost v Evropě. Díky našemu katalytickému účin‑
ku můžeme pomoci takové investice zajistit a ma‑
ximalizovat zdroje.

Podpora vzdělávání 
a dovedností - investice do lidí

Podporujeme investice, které zlepšují kvalitu a kon‑
kurenceschopnost v  oblasti vzdělávání, zejména 
tím, že modernizujeme školní a  vysokoškolská za‑
řízení, podporujeme programy odborné a  jiné pří‑
pravy nebo financujeme panevropské programy 
studentských půjček pro zvýšení mobility studen‑
tů. Úvěry EIB v  odvětví vzdělávání mohou pomoci 
zlepšit dovednosti mladých pracovníků v  EU a  tím 
přispět k vytvoření nových pracovních příležitostí.

Urychlování inovací

Budoucí hospodářský růst a  zaměstnanost v  Evro‑
pě budou muset ve stále větší míře vycházet z ino‑
vací výrobků, služeb a  podnikatelských modelů. 
Technologický pokrok dosažený v  nejrůznějších 
oblastech od věd o  živé přírodě až po zlepšování 
životního prostředí zajišťuje špičkovou úroveň ev‑
ropského odvětví výzkumu a vývoje. Obecně platí, 
že financujeme investice do výzkumu, technologic‑
kého rozvoje a inovací, včetně společných výzkum‑
ných programů na úrovni EU a na úrovni členských 
států, jakož i  do výzkumné infrastruktury a  akade‑
mického výzkumu na státních a  soukromých vy‑
sokých školách. Stejně tak financujeme investice 
v  pozdějších fázích a  podporujeme podnikatelské 
inkubátory, vědecké a technologické parky a usku‑
pení, abychom usnadnili přenos znalostí a  zkuše‑
ností mezi akademickým a podnikatelským prostře‑
dím. Úvěr 100 mil. EUR podporuje výzkum a vývoj 
německého výrobce větrných turbín Nordex.
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Inovacemi
k inteligentnímu růstu v Evropě

Digitální hospodářství: klíč 
k dlouhodobému růstu

Dalšími prvky, jež stimulují technologické inovace, 
jsou digitální infrastruktura a  služby. Internetové 
aplikace zůstanou hlavní hnací silou růstu produkti‑
vity. Investice do digitální infrastruktury jsou proto 
nutností, jelikož podporují rostoucí datový provoz 
v Evropě, a jsou také jedním z hlavních cílů Digitál‑
ní agendy pro Evropu. EIB podpořila širokopásmo‑
vé služby ve Francii úvěrem 58 mil. EUR na projekt 
Axione, který je prvním digitálním projektem pode‑
psaným v  rámci iniciativy projektových dluhopisů, 
inovativního nástroje financování. Každý podnik je 
ve stále větší míře digitálním podnikem. Pro banku 
jsou proto vysokorychlostní internet, mobilní sítě 
a cloud computing prioritními oblastmi.

„V každé třídě najdete ty 
nejmodernější pedagogické 

technologie, které pomáhají 
těm, kdo jsou fyzicky 

přítomni, ale současně 
zajišťují kvalitní přednášky 
prostřednictvím internetu.“

Christoph Badelt,
rektor Vysoké školy ekonomické 

a obchodní ve Vídni

22 500 studentů bude využívat 
výhod, které jim nabízí nový 

špičkový kampus Vysoké 
školy ekonomické a obchodní 

ve Vídni, vybudovaný jako 
otevřený prostor. EIB na 

něj poskytla úvěr ve výši 
250 mil. EUR.
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Vytváření partnerství
pro urychlení inovací v Evropě

V   červnu roku 2014 zavedla skupina EIB spo‑
lečně s  Evropskou komisí novou paletu pro‑
duktů pod názvem InnovFin ‑ finanční pro‑

středky EU pro inovátory. Ta má doplnit finanční 
nabídku skupiny EIB na podporu projektů v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací.

InnovFin - finanční prostředky 
EU pro inovátory
Jedním z  klíčových faktorů bránících výzkumným 
a  inovačním činnostem je nedostatečný přístup 
inovativních podniků k  finančním prostředkům 
za přijatelných podmínek, protože tyto typy pod‑
niků nebo projektů často zahrnují složité výrobky 
a  technologie, neprozkoumané trhy a  nehmotná 
aktiva. V  roce 2014 byly zavedeny nové produkty 
InnovFin a  naše nabídka se tak zaměřuje na nové 
klienty, např. na inovativní společnosti se střed‑
ní tržní kapitalizací, k nimž se dostáváme přímými 
a nepřímými úvěry.

Stavíme na úspěchu pilotní 
iniciativy

Kombinujeme rozpočtové prostředky EU se zdroji 
skupiny EIB a mobilizujeme investice dalších stran 
na podporu inovací v celé Evropě. Tím pomáháme 
dosáhnout lepších výsledků s  menšími zdroji. Sta‑
víme na úspěchu nástroje financování se sdílením 
rizik (RSFF), který financoval 114 projektů v oblasti 
výzkumu a  inovací v hodnotě 11,3 mld. EUR a po‑
skytl úvěrové záruky ve výši více než 1,6 mld. EUR. 
InnovFin má umožnit minimálně dvojnásobek.

Zkušenosti ukazují, že na celou řadu projektů v ob‑
lasti výzkumu a  inovací je obtížné získat finanční 
prostředky, ačkoli jsou v  zásadě dobré. Nový pro‑
dukt InnovFin ‑ poradenské služby pomáhá využít 
silných stránek projektů a  uzpůsobuje jednotlivé 
složky, např. řízení, zdroje financování a  struktu‑
ru financování, pro jejich lepší přístup k finančním 
prostředkům.

Evropa čelí velké výzvě z hlediska konkurenceschopnosti a inovací. Skupina EIB 
proto vytváří partnerství s jinými subjekty a společně s nimi pomáhá inovátorům 
přeměnit dobré nápady v reálné podnikání. Nová paleta produktů InnovFin 
poskytuje finanční prostředky evropským inovátorům všech velikostí.

Do roku 2020 poskytnou 
produkty InnovFin na výzkum 

a inovace malých, středních 
a velkých podniků a na 

výzkumnou infrastrukturu více 
než 24 mld. EUR.



172014 Zpráva o činnosti

Inovacemi
k inteligentnímu růstu v Evropě

Angažovanost EIF jako subjektu skupiny EIB, který se specializuje na rizikové 
financování MSP a společností se střední tržní kapitalizací, činila v roce 2014 celkem 

3,3 mld. EUR. Tato částka zahrnuje podporu malých inovativních podniků ve všech 
stadiích rozvoje. V loňském roce poskytl na transakce s vlastním kapitálem ve 
prospěch business angels, začínajících podniků a společností v raných fázích 

rozvoje 742 mil. EUR a na záruky pro malé inovativní podniky 653 mil. EUR.

Finanční podpora
začínajících inovativních podniků

V   roce 2014 začal EIF uzavírat a  provádět do‑
hody s místními partnery, kteří vystupují jako 
finanční zprostředkovatelé v  rámci nástro‑

je InnovFin ‑ záruky pro MSP. Tento nástroj, kte‑
rý spravuje EIF, je zajišťován způsobilými místními 
bankami, leasingovými společnostmi a  záručními 
institucemi. Úlohou EIF je krýt finančním zprostřed‑
kovatelům část jejich ztrát z úvěrů, leasingů a záruk 
v  rozmezí 25  000 EUR a  7,5  mil. EUR a  tím zlepšit 
přístup inovativních MSP a  malých společností se 
střední tržní kapitalizací k finančním prostředkům.

Rizikové financování na 
podporu inovativních podniků

Výzkum a  inovace evropských společností, zaklá‑
dání nových podniků a  podpora podniků ve fázi 

růstu představují základní cíle politiky EIF a  mají 
mimořádný význam pro hospodářství, protože jsou 
hybnou silou strukturálních změn.

Velká část práce vysokých škol a výzkumných stře‑
disek má potenciál přerůst v konkrétní podnikatel‑
ské nápady, které vedou k  zakládání malých pod‑
niků. Obchodní využití výzkumu a aktivity v oblasti 
přenosu technologií, jež přeměňují VVI na prodej‑
né výrobky a služby, jsou však pro financování čas‑
to příliš rizikové. V  roce 2014 uskutečnil EIF šest 
transakcí na podporu přenosu technologií v obje‑
mu 111 mil. EUR.

Malá společnost Brolis Semiconductors, 
která má sídlo v litevském Vilniusu 

a zabývá se vyspělými technologiemi, 
použila k rozvoji svého podnikání 

rizikový kapitál od EIF. Její technologie 
mají použití v celé řadě odvětví, 

mimo jiné v lékařské diagnostice 
a dermatologii, v oblasti zpracování 

materiálů, ve snímačích plynu, při 
řízení procesů spalování a v zařízeních 

pro noční vidění v systémech pro 
zabezpečení domů.
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Podpora malých 
a středních podniků
 
Malé podniky jsou významnou hnací silou růstu, zaměstnanosti a inovací v Evropě. 
MSP představují více než 90 % podniků v EU a zaměstnávají dvě třetiny ekonomicky 
aktivního obyvatelstva. Snažíme se zajistit přístup menších podniků k finančním 
prostředkům paletou nových produktů na míru. V roce 2014 poskytla skupina EIB 
evropským MSP a společnostem se střední tržní kapitalizací více než 25,5 mld. EUR.

Klíčové výsledky v roce 2014:

• Další rekordní objem úvěrů pro MSP

• Posílená spolupráce s členskými státy a veřejnými roz‑
vojovými institucemi

• Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí přiná‑
ší ovoce

• Zvýšení základního kapitálu EIF a vývoj nových produktů

Z lepšit přístup MSP k  finančním prostředkům 
je pro skupinu EIB jednou z  hlavních priorit. 
Mnoho menších podniků má problémy zajis‑

tit si zdroje financování za přijatelných podmínek. 
Skupina EIB (EIB a EIF) spolupracuje s celou řadou 
finančních zprostředkovatelů, např. s  místními 
partnerskými bankami, fondy, leasingovými spo‑
lečnostmi a  mikrofinančními institucemi, s  jejichž 
pomocí se dostávají finanční prostředky k  MSP, 
společnostem se střední tržní kapitalizací a mikro‑
podnikům. Na každé euro pro MSP od EIB půjčuje 
zprostředkovatel alespoň jedno další euro.

22,2 mld.

3,3 mld.

EIBEIF

Financování EIB a EIF pro 
menší podniky v Evropě

pro malé a střední podniky
mld.EUR25,5
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Podpora
malých a středních podniků

„Bez úvěrů by byli chytří 
lidé a skvělí zaměstnanci 

bez užitku.“

Adrian a Adela Căţoiu, 
společnost SARA vyrábějící 

armatury z uhlíkové oceli

Adrian a Adela Căţoiu zahájili 
moderní výrobu armatur 

z uhlíkové oceli s pouhými 
100 USD. Úvěry ve výši 9,9 

mil. EUR jim pomohly zajistit 
růst společnosti a pracovní 

místa pro téměř 200 lidí.

Zajištění pozitivních změn ‑ v roce 2014 jsme

mikropodniků a malých 
a středních podniků

pomohli podpořit 
zhruba

milionu pracovních 
míst v Evropě

mladých lidí

3,6

285 000

500 000

podpořili přibližně pomohli malým 
podnikům, které v období 
let 2013‑2014 zaměstnávaly 
či odborně připravovaly
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V roce 2014 se skupina EIB snažila zvýšit svoji podporu MSP. Zintenzivnili jsme 
spolupráci s členskými státy EU a s veřejnými rozvojovými institucemi, abychom 
podpořili MSP inovativními nástroji financování na míru, které pomohou 
maximalizovat zdroje.

„Zaměstnal jsem 18 mladých lidí ve věku 16 až 24 let 
a naučil jsem naše studenty svařovat.“

Krzysztof Michalak,
majitel polské společnosti Alspaw,

světové jedničky ve výrobě hliníkových pódií

I nadále jsme přispívali k oživení trhu financování 
obchodu. Podpořili jsme MSP v  zemích, jejichž 
trh je neefektivní, a to rozšířením geografického 

rozsahu nástroje pro Řecko a  schválením nástro‑
je financování obchodu pro Portugalsko. Dalším 
příkladem partnerství s  konkrétní zemí je Strate‑
gic Banking Corporation of Ireland, instituce, která 
vznikla v říjnu roku 2014 a jíž EIB poskytuje 400 mil. 

Zajišťování
lepšího přístupu MSP a společností se 
střední tržní kapitalizací k finančním 
prostředkům

EUR. Abychom maximalizovali účinek naší pomo‑
ci mikropodnikům, MSP a společnostem se střední 
tržní kapitalizací, snažíme se i nadále zlepšovat je‑
jich přístup k  finančním prostředkům a  podmínky 
financování, a to ve spolupráci s Evropskou komisí, 
národními rozvojovými bankami a dalšími klíčový‑
mi činiteli.

Investice pro mladé lidi
Nezaměstnanost mladých lidí je jednou z  velkých 
výzev, jimž čelí Evropa. Zlepšit postavení mladší 
generace na trhu práce je přesně to, o  co se sku‑
pina EIB snaží ve svém programu „Dovednosti 
a  pracovní místa ‑ investice pro mladé lidi“. Cílem 
této iniciativy je zvýšit zaměstnanost mladých lidí, 
a  to zajištěním lepšího přístupu MSP k  finančním 
prostředkům a  podporováním zaměstnatelnosti 
mladých lidí cílenými investicemi do dovedností. 
V roce 2014 byly v rámci této iniciativy podepsány 
úvěrové smlouvy v objemu přibližně 13 mld. EUR.
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Podpora
malých a středních podniků

Zprostředkovatelé

Příjemci

Úvěry a záruky

„Úvěr EIB plně 
uspokojil naše 

potřeby. Přístup 
k úvěru, který 
byl poskytnut 

prostřednictvím 
finanční instituce 

Banco Santander, 
byl pružný, rychlý 

a jednoduchý.“

Gerardo Gutiérrez, 
prezident farmaceutické 

skupiny Gadea

Skupina Gadea, 
která klade důraz na 

výzkum, technologický 
rozvoj, kvalitu 

a internacionalizaci, měla 
původně šest a nyní více 

než 300 zaměstnanců.

Zprostředkované úvěry skupiny EIB
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V roce 2014 oslavil EIF 20 let činnosti a zůstal klíčovým subjektem, který cíleně 
podporuje evropské MSP a společnosti se střední tržní kapitalizací. Poskytl částku 
3,3 mld. EUR, která zmobilizovala kapitál ve výši 14 mld. EUR. Umožnil tím lepší 
přístup menších podniků k finančním prostředkům.

Cílená podpora EIF
pro menší podniky

V  roce 2014 uskutečnil EIF rekordní objem in‑
vestic do 74 fondů soukromého kapitálu (pri‑
vate equity), ručil za portfolia nových úvěrů 

a  leasingů pro MSP, přispěl k  oživení evropského 
trhu sekuritizace portfolií pohledávek MSP a  pro‑
střednictvím mikrofinančních operací podpořil 
sociální začleňování a  vytváření pracovních míst. 
Z podpory EIF mělo v roce 2014 prospěch celkem 
175 000 podniků v celé Evropě.

Lepší schopnost EIF podporovat 
inovativní MSP

V  roce 2014 schválili akcionáři EIF zvýšení jeho zá‑
kladního kapitálu o 1,5 mld. EUR a celkový schvále‑
ný základní kapitál EIF tím vzrostl na 4,5 mld. EUR. 

To vytvořilo pro EIF dobré podmínky pro rozvoj 
operací, pro rozšíření finanční nabídky a  pro zvý‑
šení objemu transakcí. EIF navrhl nové kapitálové, 
dluhové a  mikrofinanční nástroje, jakož i  nástroje 
úvěrového posílení, jejichž cílem je zajistit více kapi‑
tálu a přilákat na trh soukromé investory a strategic‑
ké partnery. To dovolí evropským podnikům zvýšit 
svoji konkurenceschopnost a zajistit další růst.

V  roce 2014 také vznikl nový mandát úvěrového 
posílení skupiny EIB, který má oživit trh MSP a na‑
bídnout novou paletu produktů dluhového finan‑
cování, jakož i  kapitálových produktů včetně cen‑
ných papírů zajištěných aktivy. Do roku 2020 vloží 
EIB do této iniciativy na podporu inovativních a ri‑
zikovějších MSP až 4 mld. EUR.
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Podpora
malých a středních podniků

„EIF poskytl dostatek 
prostředků začínajícímu 

podniku Workable, aby 
mohl nejen zahájit činnost, 
ale aby také dosáhl úrovně, 
kdy jeho další rozvoj budou 

ochotny zajistit velké evropské 
společnosti rizikového 

kapitálu.“

Nicos Moraitakis, 
zakladatel a generální ředitel 

společnosti Workable

O 18 měsíců později, kdy má 
podnik 20 talentovaných 

zaměstnanců, více než 300 klientů 
a rychle rostoucí příjmy, jsou jeho 

zakladatelé rádi, že se rozhodli pro 
financování EIF.

na rizikové financování pro 
MSP a společnosti se 

střední tržní kapitalizací

V roce 2014 
poskytl 

EIF celkem

mld.EUR3,3
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Budování strategické 
infrastruktury v Evropě
 
Efektivní energetická, dopravní a městská infrastruktura významně přispívá k rozvoji 
podnikání. Budování sítí v rámci vnitřního trhu proto pomáhá stimulovat růst a zvýšit 
konkurenceschopnost Evropy. Jsme přirozeným partnerem při financování investic 
do infrastruktury, které jsou zpravidla vysoké a dlouhodobé. V roce 2014 poskytla EIB 
na dopravní, energetickou a městskou infrastrukturu v Evropě úvěry ve výši přibližně 
20,6 mld. EUR.

Klíčové výsledky v roce 2014:
• Elektrorozvodná síť ve Spojeném králov‑

ství a dosud největší úvěr EIB

• První dopravní projekty v rámci iniciativy 
projektových dluhopisů

• Posílení technického poradenství

• Čtyři projekty sociálního bydlení a šest 
nemocničních projektů v rámci budování 
městské infrastruktury

Městská 
infrastruktura

4,8 mld.

7,5 mld.
8,3 mld.

Energetika Doprava

B anka nabízí mnohem více než finanční pro‑
středky na projekty infrastruktury. Jako dopl‑
něk financování infrastruktury, kde máme vel‑

ké zkušenosti, se navíc snažíme vytvářet přidanou 
hodnotu poskytováním odborného poradenství, 
zejména v méně rozvinutých regionech nebo v pří‑
padě projektů se složitou strukturou, jako jsou např. 
partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Úvěry podle podsektorů

na strategickou 
infrastrukturu

mld.EUR20,6
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strategické infrastruktury v Evropě

„Finanční prostředky 
poskytnuté EIB za 

výhodných podmínek 
zvýšily udržitelnost 

projektu a snížily 
investiční rizika.“

Peter Frølich,
předseda představenstva 

společnosti Fjord Line

Úvěr EIB ve výši 124 
mil. EUR pomohl zajistit 

efektivní přepravu šetrnou 
k životnímu prostředí dvěma 

novými osobními trajekty 
na LNG mezi Norskem 

a Dánskem.

Zajištění pozitivních změn ‑ naše úvěry v roce 2014 podporují

lepší zdravotnická 
zařízení pro

milionů
občanů EU

10
80 % 

dalších cestujících a

hodin časových  
úspor ročně

545 milionů

100 milionů
kapacita výroby  
elektrické energie, 
z toho

6 000 MW

z obnovitel-
ných zdrojů



26 Zpráva o činnosti 2014

Pro řádné fungování evropského jednotného trhu s 500 miliony spotřebitelů jsou 
třeba spolehlivé dopravní sítě. Transevropské dopravní sítě zvyšují potenciál pro 
rozvoj obchodu, stimulují hospodářský růst a zvyšují konkurenceschopnost. V roce 
2014 poskytla EIB na významné dopravní sítě v EU úvěry v objemu 8,2 mld. EUR.

Budování
propojené Evropy

E IB poskytuje finanční prostředky na všech‑
ny druhy dopravní infrastruktury (letecká, že‑
lezniční, silniční a  vodní). Tato podpora za‑

hrnuje multimodální platformy, které kombinují 
různé druhy dopravy, logistiku a  inteligentní do‑
pravní systémy. Výsledkem je hmatatelný přínos 
pro všechny podniky a  občany, kteří využívají vý‑
hod účinnějšího, efektivnějšího a  udržitelnějšího 
dopravního systému.

Iniciativa Společná pomoc na podporu projektů 
v  evropských regionech (JASPERS) pomáhá ma‑
ximalizovat účinek strukturálních fondů a  Fondu 
soudržnosti EU při financování projektů velkého 
významu tam, kde je toho nejvíce třeba. Od zahá‑
jení iniciativy v  roce 2006 bylo schváleno celkem 
389 projektů JASPERS ve 14 zemích, které předsta‑
vují investice v objemu téměř 67 mld. EUR, z toho 
více než 10 mld. EUR v roce 2014.

Od svého zahájení 
v roce 2013 iniciativa 

projektových 
dluhopisů úspěšně 
posílila financování 

formou dluhopisů 
v pěti projektech. 
V roce 2014 jsme 

podepsali v rámci 
této iniciativy 

první transakce 
v hodnotě přibližně 

239 mil. EUR.

Úvěr EIB ve výši 
38 mil. EUR financuje 

rozšíření vykládací 
a nakládací 

infrastruktury 
v terminálu LNG 

v rotterdamském 
přístavu a tím zajišťuje 

větší kapacitu 
dodávek energie 

a podporuje čistší 
paliva.



272014 Zpráva o činnosti

Budování
strategické infrastruktury v Evropě

V roce 2014 EIB podpořila

16
9

4

3

projektů silnic  
a dálnic

projekty  
letecké 

dopravy

projekty 
námořní 
dopravy

železničních 
projektů

Od svého zahájení 
v roce 2013 iniciativa 

projektových 
dluhopisů úspěšně 
posílila financování 

formou dluhopisů 
v pěti projektech. 
V roce 2014 jsme 

podepsali v rámci 
této iniciativy 

první transakce 
v hodnotě přibližně 

239 mil. EUR.

Úvěr 180 mil. EUR pomáhá 
modernizovat 66 km 

železniční trati Rail Baltica. 
Tento projekt také získal 

technickou pomoc JASPERS ve 
stadiu příprav. Zajistí rychlejší 

a spolehlivější vlakovou 
dopravu.
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Plzeň, čtvrté 
nejlidnatější město 

v České republice, 
bude v roce 2015 jako 

jedno z evropských 
hlavních měst kultury 

pořádat více než 
600 kulturních akcí. 

S podporou EIB se toto 
bývalé průmyslové 

město stalo rušným 
kulturním centrem.

Financujeme 
modernizaci nemocnic 

a přispíváme tím 
k lepší zdravotní péči 

pro 10 milionů 
občanů EU.

V oblasti městské infrastruktury jsou jádrem finančních aktivit EIB ekologizace 
měst a vytváření inteligentních a udržitelných měst. V roce 2014 poskytla EIB na 
projekty rozvoje a regenerace měst a zdravotnických zařízení 4,8 mld. EUR.

Vytváření
inteligentních a udržitelných měst
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Budování
strategické infrastruktury v Evropě

E IB patří mezi největší poskytovatele finančních 
prostředků na elektrorozvodné sítě v  Evropě 
a zaměřuje se zejména na tzv. inteligentní sítě. 

Investice do modernizace či rozšíření stávajících sítí 
posilují vnitřní trh. Modernizace energetických sítí 
a lepší skladování energie rovněž pomáhají integro‑
vat energii z obnovitelných zdrojů.

Náš emisní standard se používá pro všechny pro‑
jekty výroby energie z  fosilních paliv a  umožňuje 
identifikovat investice, u nichž emise uhlíku přesa‑
hují prahovou hodnotu v souladu s mezními hod‑
notami na úrovni EU a  členských států. Tím je za‑
jištěno poskytování úvěrů jen na takové projekty, 
které pozitivně přispívají k  hospodářskému růstu 
a nejsou v rozporu s politikou EU v oblasti klimatu.

Dodávky energie pro
hospodářství

Pro hospodářský růst a konkurenceschopnost EU mají zásadní význam bezpečné 
a udržitelné dodávky energie za dostupné ceny. Banka klade zvláštní důraz na 

klíčové energetické sítě, inteligentní sítě a obnovitelné zdroje energie a přispívá 
tím k udržitelnosti dodávek energie pro evropské občany a podniky. V roce 2014 

poskytla EIB na energetické projekty 7,5 mld. EUR.

Úvěr EIB ve výši 32 mil. EUR financoval 
výstavbu záložní elektrárny v Kiise. 

Ta zajistí nepřetržité dodávky 
elektřiny ve stavu nouze v Estonsku, 

Lotyšsku nebo Litvě.
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Financování projektů ochrany 
klimatu a životního prostředí
 
Opatření v oblasti klimatu jsou neodlučitelná od udržitelného růstu. Banka je jedním 
z největších poskytovatelů finančních prostředků na tato opatření. Podporujeme cíl EU, 
kterým je zajištění růstu založeného na nízkouhlíkové ekonomice a na odolnosti vůči 
klimatu v rámci Unie i mimo ni. V roce 2014 jsme poskytli na projekty ochrany klimatu 
v Evropě a ve světě přibližně 19,1 mld. EUR. EIB vytváří partnerství s dalšími subjekty 
a stimuluje tím další investice do projektů ochrany klimatu a životního prostředí.

Klíčové výsledky v roce 2014:

• Zapojení do rozhovorů OSN o klimatu 
před summitem v Paříži

• Vedoucí úloha v mezinárodním úsilí 
o transparentní a odpovědné fina ‑
cování v oblasti klimatu

• Spuštění nových nástrojů na podpo‑
ru investic do energetické účinnosti 
a biologické rozmanitosti

• Podpora největšího větrného parku 
na světě v Nizozemsku

• Kompenzování našich vlastních 
emisí CO2 investicemi do biologické 
rozmanitosti

„Jsme rádi, že jsme našli 
povolaného a spolehlivého 

partnera pro financování našich 
projektů.“

Dr. Christof Germann, 
člen představenstva energetické 

společnosti Illwerke AG

Elektrárna Obervermuntwerk II 
o kapacitě 360 MW využije 

přírodní síly vody a rakouských hor 
k vyrovnání nerovnoměrné nabídky 

a poptávky po energii.

O d roku 2009 měří EIB uhlíkovou stopu, kterou 
za sebou zanechávají její projekty ve všech od‑
větvích. To bance umožňuje lépe sledovat vý‑

sledky jejích aktivit z hlediska emisí a úspor. Financo‑
vání EIB v roce 2014 zajistí úspory emisí CO2 či zabrání 
emisím CO2 ve výši přibližně 3 miliony tun ročně. To 
odpovídá zhruba ekvivalentu, jehož by bylo dosaže‑
no, kdyby ze silnic zmizelo 1,5 milionu aut.

na opatření v oblasti 
klimatu na celém světě

mld.EUR19,1



312014 Zpráva o činnosti

Financování
projektů ochrany klimatu a životního prostředí

Energetická 
účinnost

Přizpůsobení se 
změně klimatu

2,3 mld.

400 mil.

5,9 mld.

7,6 mld.

Obnovitelná 
energie

Udržitelná 
doprava

VVI

2,6 mld.

Zajištění pozitivních změn ‑ naše úvěry v roce 2014 podporují

Financování v oblasti klimatu

GWh úspor 
energie

milionu 
aut

3 0003
1,5

GWh elektřiny 
z obnovitelných zdrojů 

ročně pro více než

12 000

1

miliony tun úspor 
emisí CO2 ročně, tj. 
ekvivalent, jehož by 
bylo dosaženo, kdyby 
ze silnic zmizelo

milion 
domácností
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EIB podporuje záměr EU do roku 2050 přeměnit evropské hospodářství tak, aby 
bylo mnohem šetrnější vůči klimatu, a podstatně snížit spotřebu energie. Vytváření 
nízkouhlíkového hospodářství je nepochybně jednou z hlavních globálních výzev 
naší doby. Přechod k hospodářství, které účinněji využívá zdrojů a je udržitelné 
a inteligentnější, má pro zachování konkurenceschopnosti Evropy zásadní význam.

Na cestě k hospodářství
s nízkými hodnotami emisí a odolnému vůči 
změně klimatu

Střešní solární 
systémy na 

chorvatském ostrově 
Lošinj v Jaderském 

moři vyrábějí 
elektřinu bez emisí 

CO2 pro přibližně 
100 domácností. 

Projekt financovala 
Privredna banka 
Zagreb, partner 

EIB, v rámci fondu 
„Zelenou energií 

k růstu“.

E IB financuje opatření v  oblasti klimatu a  životní‑
ho prostředí zejména svými úvěry v nejrůznějších 
oblastech, mimo jiné v oblasti energie z obnovi‑

telných zdrojů, energetické účinnosti, udržitelné do‑
pravy, vodního hospodářství, řízení povodňových rizik 
a  lesního hospodářství. Hlediska ochrany klimatu a ži‑
votního prostředí jsou zohledněna ve všech operacích 
banky, např. podporováním využívání nejlepších do‑
stupných technologií.

Posuzování naší uhlíkové stopy zachycuje odhadované 
emise skleníkových plynů z projektů, očekávají‑li se vy‑
soké, tj. emise nad jeden nebo nad oba z těchto prahů:

•  absolutní emise (skutečné emise z  projektu) 
>  100  000 t  ekvivalentu CO2 ročně během běžného 
roku provozu projektu;

•  relativní emise (odhadované zvýšení nebo sníže‑
ní emisí oproti očekávanému alternativnímu řešení) 
> 20 000 t ekvivalentu CO2 ročně.

V  roce 2014 bylo do posuzování uhlíkové stopy zahr‑
nuto 70 projektů našeho portfolia. Představují pode‑
psané smlouvy o  financování nebo schválené přídě‑
ly prostředků EIB v  celkovém objemu 15,1 mld. EUR. 
Související celkové absolutní emise skleníkových plynů 
z těchto projektů se odhadují na 4,7 milionu tun ekvi‑
valentu CO2 ročně a celková úspora ze stejného finan‑
cování na 3,0 milionu tun ekvivalentu CO2 ročně. Vý‑
sledky posuzování uhlíkové stopy EIB v roce 2014 jsou 
podrobněji vykázány ve zprávě o  udržitelnosti za rok 
2014.
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„Město Bristol má novátorský 
přístup k energetice 

a udržitelnosti. Rok, kdy se 
stalo „Evropským zeleným 
hlavním městem“, je velmi 

dobrou příležitostí připravit se 
na budoucnost. Pokud budou 
plány energetické společnosti 

schváleny, bude to další příklad 
toho, jak Bristol ukazuje 

britským městům směr k větší 
ekologičnosti a udržitelnosti.“

George Ferguson, starosta Bristolu

V roce 2012 požádala rada města 
Bristol EIB o poskytnutí prostředků 

na vypracování studií proveditelnosti 
týkajících se nové energetické 

společnosti.

Investice do snižování emisí

Prostředky poskytnuté bankou na projekty energie 
z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti přímo 
přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů. V  roce 
2014 činila podpora těchto cílů 8,2 mld. EUR.

EIB je hlavním poskytovatelem finančních prostředků 
v oblasti výroby energie z větru v EU, zejména pokud 
jde o větrné parky na souši a na moři. V  roce 2014 fi‑
nancovala EIB 12 projektů větrných parků. Tyto pro‑
jekty jsou velké, dlouhodobé a technicky náročné. EIB 
je proto přirozeným partnerem pro toto odvětví jak 

z hlediska financování, tak i z hlediska odborných zna‑
lostí a zkušeností. Z obdobných důvodů financuje ban‑
ka projekty solární energie, ať již jde o koncentrovanou 
solární energii, nebo o  fotovoltaiku. V  roce 2014 byly 
podepsány smlouvy o poskytnutí úvěrů na devět solá‑
rních projektů.

U všech projektů posuzovaných bankou jsou zohled‑
ňována hlediska energetické účinnosti. Financová‑
ní projektů energetické účinnosti bankou pokrývá 
jak stranu nabídky (např. kombinovaná výroba tep‑
la a elektřiny a dálkové vytápění), tak i stranu poptáv‑
ky (zejména izolace veřejných a  soukromých budov). 
V roce 2014 byly na projekty energetické účinnosti po‑
skytnuty úvěry v objemu 2,3 mld. EUR.

V  počátečních stadiích spolupracuje EIB s  iniciátory 
projektů, kterým poskytuje technickou pomoc s vypra‑
cováním projektů. Nástroj evropské energetické po‑
moci na místní úrovni (ELENA) je společnou iniciativou 
EIB a Evropské komise, která pomáhá místním a regio‑
nálním orgánům připravit projekty energie z  obnovi‑
telných zdrojů a  energetické účinnosti a  zlepšuje tím 
možnosti jejich vnějšího financování. ELENA pokrývá 
část nákladů technické podpory, která je nezbytná pro 
přípravu, provádění a financování investičního progra‑
mu. V  roce 2014 činila angažovanost ELENA v  oblasti 
technické pomoci pro příjemce 19 mil. EUR a  celková 
angažovanost se zvýšila na 65 mil. EUR.
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Přizpůsobit se důsledkům změny klimatu včas je účin‑
nější a méně nákladné než kvapně prováděná nouzová 
opatření. Tato hlediska odolnosti vůči klimatu jsou zo‑
hledňována ve všech projektech EIB. Na projekty, jež po‑
máhají zvýšit odolnost vůči klimatu a přizpůsobit se mě‑
nícím se povětrnostním podmínkám, byly v  roce 2014 
poskytnuty úvěry v celkovém objemu 400 mil. EUR.

Mnohé z  aktivit banky v  odvětví lesního hospodářství 
se soustřeďují na adaptační opatření ke zmírnění do‑
padů změny klimatu. Např. zalesněné oblasti mohou 
pomoci zabránit erozi půdy a  snížit povodňová rizi‑
ka a  jsou přínosem i z hlediska biologické rozmanitos‑
ti, úrodnosti půdy a  obhospodařování povodí. Kromě 
toho plní úlohu tzv. propadů uhlíku, které regulují glo‑
bální klima.

7 projektů metra

2 projekty městské
kolejové dopravy

19 jiných železničních projektů

6 projektů tramvajové dopravy

Častější výskyt extrémních povětrnostních podmínek 
má vážný dopad na dostupnost a  kvalitu sladkovod‑
ních zdrojů a  vede k  přírodním katastrofám souvise‑
jícím s  vodou, včetně sucha a  záplav. EIB jako největší 
zdroj úvěrového financování v odvětví vodního hospo‑
dářství na celém světě pomáhá rozvíjet integrované 
hospodaření s vodními zdroji a tím podporuje úsilí při‑
způsobit se změně klimatu. Díky našemu financování 
v roce 2014 bude mít 27 milionů lidí v EU a ve světě pří‑
stup k efektivnějším, spolehlivějším a pružnějším služ‑
bám v oblasti dodávek pitné vody a nakládání s odpad‑
ními vodami.

Financování dopravních řešení šetrných k životnímu prostředí

Zvyšování odolnosti vůči klimatu a ochrana životního prostředí

V roce 2014 pomohla banka financovat:

Podpora EIB v  oblasti udržitelné dopravy sahá od 
výstavby, rozšíření či modernizace infrastruktury 
městské hromadné dopravy přes bezpečnost sil‑
ničního provozu a budování cyklostezek a  stezek 
pro pěší až po elektrická vozidla. Banka také pod‑
poruje vývoj čistších a bezpečnějších vozidel, a  to 

investicemi do výzkumu a vývoje energeticky účin‑
ných řešení s  nízkými emisemi. Financované pro‑
jekty pomáhají zlepšit kvalitu ovzduší, snížit hlu‑
kové znečištění, zvýšit bezpečnost a  energetickou 
účinnost a omezit emise skleníkových plynů.
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Fond Althelia Climate Fund, 
který financuje EIB, se zaměřuje 

na projekty udržitelné krajiny 
s finančním, environmentálním 

a sociálním přínosem. 
Mezi prvními investicemi 

je zachování 570 000 ha 
přirozeného lesa v Peru.

Investovali jsme 80 mil. EUR 
do italských minidluhopisů, 

inovativní sekuritizační 
finanční struktury podporující 

investice malých a středních 
podniků, které působí 

v oblasti hospodaření s vodou 
v italském regionu Veneto.

Úvěr 120 mil. EUR poskytnutý 
Ministerstvu zemědělství a rozvoje 

venkova Slovenské republiky 
podpoří projekty zalesňování, 

přispěje k lepší ochraně a správě lesů 
a umožní modernizaci zemědělské 

infrastruktury.

Vytváření partnerství pro 
inovativní řešení financování 
ochrany klimatu

Naše inovativní produkty financování ochrany klimatu 
pomáhají mobilizovat soukromé investice a  posilovat 
veřejné prostředky. Tyto produkty jsou názorným pří‑
kladem toho, jak lze zvýšit objem prostředků na ochra‑
nu klimatu. Naše kapitálové a uhlíkové fondy podporu‑
jí projekty ochrany klimatu v Evropě i jinde.

Banka podpořila dluhové a  kapitálové fondy výslov‑
ně se zaměřující na ochranu klimatu investicemi, kte‑
ré ke konci roku 2014 činily celkem 616 mil. EUR. Tato 
partnerství mají mimořádný význam pro stimulaci ino‑
vativního financování ochrany klimatu a  zajišťují další 
zdroje na projekty ochrany klimatu.

V roce 2014 vznikla celá řada nových inovativních ná‑
strojů, jež budou spuštěny v průběhu roku 2015. Mezi 
nimi je nástroj soukromého financování v oblasti ener‑
getické účinnosti (PF4EE), který poskytuje rizikové fi‑
nancování bankám působícím jako zprostředkovate‑
lé pro menší projekty energetické účinnosti, a  nástroj 
financování přírodního kapitálu (NCFF) pro investice 
do zachování biologické rozmanitosti, ekosystémo‑
vých služeb a  přirozeného přizpůsobování se změně 
klimatu.

Náš systém zjišťování a  sledování našeho financování 
ochrany klimatu je mimořádně spolehlivý. V roce 2014 
EIB úspěšně řídila společné úsilí mezinárodních rozvo‑
jových bank v  oblasti metodiky, sběru údajů a  vyka‑
zování. To pomáhá zvýšit odpovědnost a transparent‑
nost veřejného financování ochrany klimatu. V  roce 

2014 jsme zveřejnili společnou zprávu mezinárod‑
ních rozvojových bank o  financování ochrany klima‑
tu v  roce 2013 a  společně s  ostatními mezinárodními 
rozvojovými bankami jsme vydali společné prohlášení 
o financování ochrany klimatu.

Přezkum opatření v  oblasti klimatu, zahájený bankou 
počátkem roku 2015, má být dokončen před rozhovo‑
ry o klimatu, které se budou konat v Paříži koncem le‑
tošního roku a od nichž se očekává nová globální do‑
hoda nahrazující současný Kjótský protokol.
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Poskytování finančních 
prostředků ve světě
 
Naše aktivity ve světě podporují zahraničněpolitické cíle EU. Vytváříme partnerství 
s Evropskou komisí a Evropskou službou pro vnější činnost, jakož i s dalšími 
mezinárodními finančními institucemi, abychom zajistili financování projektů 
podporujících cíle politik EU mimo Unii. V roce 2014 poskytla EIB na celém světě 
úvěry v objemu zhruba 7,9 mld. EUR.

Klíčové výsledky v roce 2014:

• Rozhodný závazek podpořit Ukrajinu

• Nová facilita rizikového kapitálu pro Středomoří

• Vytváření partnerství s mezinárodními rozvojovými bankami a dalšími meziná‑
rodními finančními institu emi v souvislosti s globálním nástrojem finan ování 
infrastruktury

• První úvěr v Ázerbájdžánu
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Poskytování 
finančních prostředků ve světě

„Poskytujete nejhmatatelnější podporu 
Ukrajině v poslední době.“

Ukrajinský premiér Jaseňuk

V roce 2014 činily úvěry EIB na Ukrajině téměř 
1 mld. EUR. Byly poskytnuty v rámci úvěrového 

programu ve výši 3 mld. EUR pro období let 
2014-2016 a zahrnovaly úvěry na pomoc při opravě 
menší poškozené infrastruktury a při odstraňování 

důsledků konfliktu a na podporu MSP a společností se 
střední tržní kapitalizací.

Zajištění pozitivních změn ‑ naše úvěry v roce 2014 podporují

4 23 500
domácností 
má vyšší standard 
bydlení

miliony lidí v rozvíjejících 
se ekonomikách 
a v rozvojových zemích 
mají přístup k bezpečné 
pitné vodě nebo lepší 
kanalizaci

E IB poskytuje úvěry na dlouhodobé investice 
mimo EU a  podporuje tím vnější priority EU. 
Banka podporuje projekty, které stimulují růst 

a  přispívají k  vytváření pracovních míst a  za tím‑
to účelem poskytuje technickou pomoc a finanční 
prostředky na rozvoj místního soukromého sekto‑
ru, na sociální a  hospodářskou infrastrukturu a  na 
projekty ochrany klimatu.

Většinu svých finančních operací mimo Unii prová‑
dí banka se zárukou z rozpočtu EU, stanovenou ve 
vnějších mandátech pro různé regiony světa. Rok 
2014 znamenal začátek prodlouženého mandátu 
(2014‑2020), kdy záruka EU celkem pokrývá až 30 
mld. EUR.
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Úvěry mimo EU podle regionů

Latinská 
Amerika
650 mil. 
EUR

Země 
Středomoří

1,7 mld. EUR

Africké, ka-
ribské a ti-
chomořské 
země
1,2 mld. EUR

Asie
720 mil. EUR

Země sousedící s EU na východě
1,2 mld. EUR

Země ESVO a země procesu rozšíření
2,5 mld. EUR

Úvěr ve výši 1 mil. EUR pro společnost Taysir, která se zaměřuje 
na rozvoj mikropodniků ve znevýhodněných oblastech Tuniska, 

podporuje drobné zemědělce, chovatele dobytka a mladé lidi, 
zejména absolventy, kteří chtějí zahájit podnikání.
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Poskytování 
finančních prostředků ve světě

Podnik veřejných 
služeb eThekwini 

Water and Sanitation 
v jihoafrickém Durbanu 
získal v roce 2014 cenu 

Stockholm Industry 
Water Award. Během 

posledních 14 let bylo 
připojeno k vodovodní 
síti dalších 1,3 milionu 

lidí ve Velkém Durbanu 
a 700 000 lidí získalo 

přístup k toaletám. EIB 
podporuje tento projekt 

úvěrem 50 mil. EUR.

Mandát pro poskytování úvěrů africkým, karib‑
ským a tichomořským zemím (země AKT) a zámoř‑
ským zemím a  územím (ZZÚ) spadá pod dohodu 
z Cotonou, která upravuje vztahy EU s těmito part‑
nerskými zeměmi. V tomto rámci poskytují finanční 
prostředky členské státy EU ze svých rozpočtů pro‑
střednictvím Evropského rozvojového fondu a  EIB 
ze svých vlastních zdrojů.

Významným rysem operací banky je vytváření 
partnerství s dalšími subjekty. Granty EU se ve stá‑
le větší míře kombinují s úvěry EIB, a to pro dosa‑
žení lepších výsledků projektů. To pomáhá posílit 
omezené finanční zdroje ve prospěch partnerských 
zemí EU a zvýšit efektivnost rozvoje. EIB se účastní 
akcí konaných v roce 2015, který je Evropským ro‑
kem pro rozvoj.



Finanční síla ve 
službách investic
 
EIB je největším mnohostranným věřitelem a emitentem dluhopisů na světě. V roce 
2014 získala na mezinárodních kapitálových trzích finanční prostředky v objemu 
61,6 mld. EUR. Díky své finanční síle získáváme finanční prostředky za atraktivní úrokové 
sazby a výhody levně získaných prostředků předáváme iniciátorům životaschopných 
projektů, které podporují cíle politik EU. Banka získává finanční prostředky na celém 
světě a významně tím přispívá k přílivu investic do Evropské unie.

Klíčové výsledky v roce 2014:

• Banka opět zajistila velký objem finančních p ostředků ‑ 61,6 mld. EUR

• Výpůjční aktivity těžily z posílení již vysoké úvěrové bonity banky

• Významný emitent ekologických dluhopisů, jejichž prostřednictvím bylo získáno 
4,3 mld. EUR
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Rozvržení emisí dluhopisů EIB podle regionů:

Evropa

62 %
Severní a Jižní 
Amerika

Asie

Blízký 
východ 
a Afrika

24 %
12 %

2 %



A kcionáři EIB je všech 28 členských států EU. Ka‑
ždý z nich upisuje základní kapitál banky podle 
své ekonomické váhy v  době přistoupení k  EU. 

EIB má proto odpovědnost vůči vládám členských 
států.

EIB získává dlouhodobé zdroje financování pro své 
úvěrové operace prostřednictvím emisí dluhopisů na 
mezinárodních kapitálových trzích. Její finanční síla je 
založena zejména na kvalitě aktiv, silné podpoře akci‑
onářů, řádné správě, obezřetném řízení rizik, trvalé zis‑
kovosti a silné likviditě.

Ke konci roku 2014 činil ukazatel kapitálové přiměře‑
nosti banky ‑ poměr kapitálu banky k  jejím rizikově 
váženým aktivům ‑ 26  % a  proti stavu ke konci roku 
2013 se prakticky nezměnil (26,1 % ke dni 31. prosin‑
ce 2013). Vysvětlením je kumulativní pozitivní účinek 
lepší kvality úvěrového portfolia, roční čistý přebytek 
a  zaplacení druhé tranše zvýšení základního kapitálu, 
k němuž došlo v roce 2013; to vše kompenzuje účinek 
dodatečných úvěrů.

Kvalita aktiv zůstala vysoká a  ke konci roku se podíl 
znehodnocených úvěrů v celkovém úvěrovém portfo‑
liu rovnal téměř nule (0,2 %). Roční čistý přebytek činil 
2,6 mld. EUR, tj. byl mírně vyšší než v roce 2013.

„Udržitelné dluhopisy považujeme za způsob, jak 
financovat do reálné ekonomiky v souladu s našimi 

cíli: financování konkrétních projektů se sociálním 
a environmentálním dopadem. Investovali jsme do 

dluhopisů EIB na ochranu klimatu, protože se jedná 
o benchmarkovou emisi dluhopisů a protože financují 
projekty obnovitelné energie a energetické účinnosti.“

Marc Briand, vedoucí oddělení Cenné papíry s pevným 
výnosem fondu Mirova

Oživení trhu ekologických 
dluhopisů: investoři se zapojují 
do financování ochrany klimatu

Rok 2014 byl významným rokem, pokud jde o  eko‑
logické dluhopisy EIB (dluhopisy na ochranu klimatu 
(CAB)), produkt sociálně odpovědných investic uzpů‑
sobený podle individuálních potřeb investorů. Finanč‑
ní prostředky získané prostřednictvím CAB jsou vyčle‑
něny na bankou financované projekty ochrany klimatu 
v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti. 
Tyto úvěry podporují cíl EU zajistit růst založený na níz‑
kouhlíkové ekonomice a na odolnosti vůči klimatu na 
celém světě.

Trh ekologických dluhopisů zažil v  loňském roce bez‑
precedentní růst. Podle odhadů organizace Climate 
Bonds Initiative dosáhly emise ekologických dluhopisů 
objemu 28 mld. EUR / 37 mld. USD, což je více než troj‑
násobek proti roku 2013. EIB získala v  sedmi měnách 
ekvivalent částky 4,3 mld. EUR a byla v tomto segmen‑
tu největším emitentem. Emise CAB denominovaných 
v EUR a se splatností v roce 2019 se zvýšila na 2,6 mld. 
EUR a ke konci roku se tak jednalo o největší emisi ne‑
splacených ekologických dluhopisů na trhu. Druhou 
klíčovou referencí na výnosové křivce ekologických 
dluhopisů EIB denominovaných v  EUR se stala emise 
s 12letou splatností. Dalším klíčovým výsledkem v loň‑
ském roce byla první emise dluhopisů EIB na ochra‑
nu klimatu denominovaných v  USD, které představují 
ekologickou referenci v segmentu dluhopisů s 10letou 
splatností. V  roce 2014 vydala banka také svoji první 
emisi CAB denominovaných v  GBP. Je to první emise 
ekologických dluhopisů v této měně, kterou vydali emi‑
tenti státních, nadnárodních a agenturních dluhopisů.
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Finanční síla
ve službách investic



E IB je subjektem EU, který má odpověd‑
nost vůči členským státům, a  současně ban‑
kou, která se při svém rozhodování, řízení 

a  kontrolní činnosti řídí příslušnými osvědčenými 
postupy veřejného a  soukromého sektoru. Ban‑
ka má tři rozhodovací orgány: Radu guvernérů na 
úrovni ministrů; správní radu, jejíž nerezidentní čle‑
ny nominuje každý členský stát a  jednoho člena 
Evropská komise; a  řídící výbor, který je rezident‑
ním rozhodovacím orgánem EIB a  v  jehož čele je 
prezident EIB.

Rada guvernérů se skládá z ministrů z každého z 28 
členských států, obvykle ministrů financí. Rada gu‑
vernérů, která zasedá jednou ročně, vydává směr‑
nice týkající se úvěrové politiky banky a  schvaluje 
roční účetní závěrku. Rozhoduje o  zvýšení základ‑
ního kapitálu a  o účasti banky na finančních ope‑
racích mimo EU. Dále jmenuje členy správní rady, 
řídícího výboru a výboru pro audit.

Správní rada je orgán, který rozhoduje o  úvěrech, 
výpůjčních programech a o dalších otázkách finan‑
cování, např. o  vydávání záruk. Zasedá desetkrát 

Zleva doprava:  

Alfonso Querejeta, 

Wilhelm Molterer, 

Pim van Ballekom, 

Philippe de Fontaine Vive, 

Jonathan Taylor, 

Werner Hoyer, 

László Baranyay, 

Dario Scannapieco, 

Mihai Tănăsescu 

a Román Escolano

Banka EU
 
EIB je jedinou veřejnou bankou, kterou výlučně vlastní všech 28 členských států EU. 
Naše struktura řízení zajišťuje, že banka je odpovědná a řádně řízená a že veškeré její 
aktivity efektivně podporují udržitelný růst a zaměstnanost.
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V roce 2014 EIB v rámci 
pravidelného přezkumu svých 
klíčových politik konzultovala 
se zúčastněnými stranami 
způsob, jak zlepšit a pozměnit 
svoji politiku transparentnosti. 
Pokud jde o způsob provádění 
operací, přijímání rozhodnutí 
a provádění politik EU, 
banka se snaží být co nejvíce 
otevřená.



ročně, aby bylo zajištěno, že banka bude řádně 
spravována a  řízena v  souladu se Smlouvami EU, 
vlastním statutem banky i s obecnými směrnicemi 
vydanými Radou guvernérů.

Správní rada má 29 řádných členů. Jednoho řád‑
ného člena nominuje každý členský stát a  jedno‑
ho Evropská komise. Ve správní radě je dále 19 
zastupujících členů. Pro zvýšení úrovně své pro‑
fesionální odbornosti může správní rada koopto‑
vat šest odborníků (tři řádné členy a  tři zastupují‑
cí členy), kteří se účastní zasedání správní rady ve 
funkci poradců bez hlasovacího práva. Nestanoví‑li 
statut jinak, správní rada přijímá rozhodnutí nej‑
méně třetinou svých členů s  hlasovacím právem, 
kteří představují alespoň 50 % základního kapitálu 
upsaného členskými státy. Správní radě předsedá 
prezident banky Werner Hoyer, který nemá právo 
hlasovat.

Řídící výbor je rezidentním rozhodovacím orgá‑
nem banky. Dohlíží na každodenní chod banky, 

připravuje rozhodnutí správní rady a zajišťuje jejich 
provádění. Zasedá jednou týdně. Řídící výbor vyvíjí 
činnost pod vedením prezidenta banky a pod do‑
hledem správní rady. Ostatních osm členů řídícího 
výboru jsou viceprezidenti EIB. Členové jsou jme‑
nováni nejdéle na šest let s možností opětovného 
jmenování a odpovídají pouze bance. Čtyři největší 
akcionáři ‑ Francie, Německo, Itálie a  Spojené krá‑
lovství ‑ jsou v řídícím výboru zastoupeni trvale.

Výbor pro audit je nezávislým orgánem, který od‑
povídá přímo Radě guvernérů. Nese odpověd‑
nost za audit účetnictví banky a  prověřuje, zda je 
činnost banky v  souladu s  příslušnou osvědčenou 
bankovní praxí. Zpráva o činnosti výboru pro audit 
se předkládá Radě guvernérů spolu s výroční zprá‑
vou správní rady. Skládá se ze šesti členů, kteří jsou 
jmenováni na šest po sobě jdoucích účetních ob‑
dobí. Členové výboru pro audit nesmějí být jmeno‑
váni opakovaně.
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Banka EU

Struktura řízení EIB:

 Akcionáři  Všech 28 členských států EU

 Rada guvernérů  Ministři z členských států

 Správní rada

 Řídící výbor
 Výbor pro audit

‑ Prezident
‑ 8 viceprezidentů

Nominovaná  
členskými státy
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