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Síla přírody je působivá. V celé své historii se lidstvo obávalo bouří, povodní, sucha a erupcí. 
V této kritické době si uvědomujeme, že namísto toho, aby nás ovládal strach, musíme být 
s přírodou v souladu a musíme využít její sílu. Jen tak se vyrovnáme se změnou klimatu, 
kterou jsme způsobili svým jednáním. Více než polovina investic Evropské investiční banky 
nyní směřuje na opatření v oblasti ochrany klimatu a environmentální udržitelnosti. Naší 
prioritou je financovat „zelený“ přechod na obnovitelné zdroje energie, které nám poskytuje 
příroda, od geotermální energie po energii hydroelektrickou a větrnou. Proto právě tyto 
přírodní síly zdobí obálku naší letošní hlavní zprávy.
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EIB V KOSTCE
Evropská investiční banka (EIB) je bankou Evropské unie. Jsme největší 
mnohostrannou finanční institucí na světě a také jedním z největších 
poskytovatelů financování na opatření v oblasti klimatu.

Od svého založení v roce 1958 investovala EIB do projektů v Evropě  
a v jiných zemích z celého světa více než bilion eur. Ačkoliv opatření  
v oblasti klimatu jsou součástí všech našich aktivit, pozornost věnujeme 
především těmto prioritám: klima a životní prostředí, vývoj, inovace  
a dovednosti, malé a střední podniky, infrastruktura a soudržnost.

Evropský investiční fond, který je součástí skupiny EIB, se specializuje 
na podporu malých a středních podniků. Financuje zakládání nových 
podniků, růst, inovace, výzkum a vývoj, zaměstnanost a regionální rozvoj.

EIB ve spolupráci s dalšími orgány EU podporuje evropskou integraci, 
rozvoj v Evropské unii i unijní politiky. Tato činnost přesahuje hranice 
Evropy: EIB působí ve více než 160 zemích a každoročně pomáhá zlepšit 
životy milionů lidí v Evropské unii i po celém světě.

Po celou dobu existence EIB je jádrem její práce vzájemná propojenost. 
Investice EIB sbližují členské státy EU napříč Evropou. Prostřednictvím 
útvaru EIB Global, který byl založen v roce 2022 s cílem zvýšit dopad 
našeho rozvojového financování, pomáháme řešit globální výzvy a na 
všech kontinentech podporovat růst a vytvářet příležitosti.

V době, kdy je zpochybňován význam multilateralismu, je činnost EIB 
stálou připomínkou toho, jakou sílu má integrovaná Evropa.





V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 se svět ocitl v bezprostřední 
zdravotnické a ekonomické krizi. Bylo nutné nalézt rychle vakcínu a řešení, 
která omezí šíření viru. EIB financovala vývoj a výrobu očkovacích látek proti 
onemocnění COVID-19 a významně podpořila další zdravotnická opatření 
jak v rámci Evropské unie, tak i ve třetích zemích. Také skupina EIB značně 
přispěla k unijním opatřením omezujícím hospodářské dopady krize na 
evropské podniky a hospodářství.

Jen co se krize způsobená pandemií COVID-19 začala zmírňovat, napadlo 
Rusko Ukrajinu, což zažehlo novou globální krizi. V rámci mezinárodní 
reakce na tuto krizi mobilizovala banka finanční podporu ve formě balíčku 
solidarity EIB pro Ukrajinu, aby zemi pomohla uspokojit nejnaléhavější 
potřeby. Ve spolupráci s Evropskou komisí navíc EIB usiluje o poskytnutí 
dalšího financování, které ukrajinské vládě umožní zajišťovat kriticky důležité 
veřejné služby pro občany, kteří v zemi zůstali.

Jako největší mnohostranný poskytovatel úvěrů na světě pomáhá EIB 
ekonomikám prosperovat, přičemž vytváří pracovní příležitosti a prosazuje 
rovnost a udržitelnost. Spolupracujeme s veřejnými i soukromými partnery 
a náš úspěch měříme podle toho, jak naše činnost pomáhá společnosti  
a zlepšuje život lidí, jichž se dotýká.

Investice EIB aktivně podporují ekologickou transformaci. EIB jako klimatická 
banka EU pomáhá svou činností po celém světě plnit závazky Pařížské 
dohody – mezinárodní smlouvy o změně klimatu – a cíle udržitelného 
rozvoje OSN. Na investice do udržitelnosti v oblasti klimatu a životního 
prostředí jsme přislíbili částku ve výši jednoho bilionu eur, která bude 
vyplacena v příštím desetiletí.



investice, které podpořila EIB 
svou činností

ekologické investice

financování udržitelné 
energie a přírodních zdrojů 

celkové mobilizované 
investice

částka získaná na 
dluhopisových trzích  

financování skupiny EIB

financování pro menší 
podniky

počet pracovních míst 
zachovaných v malých 

podnicích

*  Údaje se týkají malých a středních podniků / společností se střední tržní kapitalizací, které využily v roce 2022 podporu ze strany EIB nebo v období od října 2021 do 
září 2022 podporu poskytnutou EIF na základě operací podepsaných se zprostředkovateli do konce roku 2022.

na podporu inovací, 
digitálního a lidského 

kapitálu

260  
miliard EUR  

4,9  
bilionu EUR    

72,45   
miliardy EUR 

36,5  
miliardy EUR

44,28  
miliardy EUR 

14,11
miliardy EUR

18,72 
miliardy EUR

5,3  
milionu*

15,52  
miliardy EUR

NAŠE PŮSOBENÍ 
V ROCE 2022



počet osob majících přístup k 
bezpečnější pitné vodě 

noví účastníci připojení ke 
službám sítě 5G

počet lidí využívajících lepší 
zdravotní služby, včetně očkování 

proti onemocnění COVID-19

domácnosti, které mohou 
být připojeny k přenosové 

soustavě 

nárůst počtu jízd veřejnou 
dopravou

kapacita pro výrobu elektřiny,  
100 % z obnovitelných zdrojů

počet osob využívajících lepší 
infrastrukturu

počet osob, které čelí nižšímu 
riziku povodní

počet ukrajinských uprchlíků v 
přijímacích střediscích nebo v 

dočasných ubytovacích zařízeních

570,1  
milionu 234 700

25,4  
milionu 

17  
milionů  

150,4 
milionu  

8,5  
milionu 

6,6 
milionu 

15 800 MW 3,1 
milionu 

*  Celkový objem financování poskytnutého skupinou EIB mimo Evropskou unii zahrnuje (kromě útvaru EIB Global) také projekty EIF mimo Evropskou unii a projekty  
EIB v rámci Evropského sdružení volného obchodu.

V roce 2022 činil objem financování 
65,15 miliardy eur, z toho 10,82 miliardy 
eur v rámci činnosti útvaru EIB Global*

https://www.eib.org/en/about/key-figures




PODPORA 
PRO UKRAJINU
Evropská investiční banka stojí na straně ukrajinských úřadů a ukrajinského 
lidu. Podporuje nezávislou Ukrajinu.

V rámci koordinované reakce EU a mezinárodního společenství na tuto 
krizi mobilizovala banka finanční podporu ve formě balíčku solidarity EIB 
pro Ukrajinu, aby ukrajinské vládě pomohla uspokojit naléhavou potřebu 
likvidity. Ve spolupráci s Evropskou komisí navíc EIB usiluje o poskytnutí 
dalšího financování, které by ukrajinské vládě umožnilo i nadále poskytovat 
kriticky důležité veřejné služby pro občany, kteří v zemi zůstali, zajistit 
dostupnost potravin, zdravotnického materiálu a pohonných hmot  
a zároveň podpořit projekty v oblasti dopravy, energetiky, rozvoje měst  
a digitalizace. V roce 2022 byly schváleny dva významné balíčky financování:

•  První balíček v hodnotě 668 milionů eur krátce po vypuknutí války s cílem 
pomoci ukrajinské vládě financovat naléhavé potřeby.

•  Druhý balíček s částkou ve výši 1,59 miliardy eur, který byl schválen 
v červenci 2022, na opravy poškozené infrastruktury a pokračování 
klíčových projektů. Z tohoto balíčku byla vyplacena více než miliarda eur, 
aby mohla země opravit poškozené silnice, mosty a železnice.

Rovněž Institut EIB, což je útvar banky působící v sociální a kulturní oblasti, 
nabídl Ukrajincům postiženým válkou humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu 
eur. Banka pomohla přerozdělit granty v hodnotě 59 milionů eur na opravu 
vlaků a železnic na Ukrajině, vybudování dočasných mostů zničených válkou 
a zlepšení zdravotní péče a bydlení pro osoby, které byly nuceny opustit své 
domovy.

Banka poskytla Ukrajině také granty ze svěřenského fondu technické pomoci 
v rámci Východního partnerství ve výši 18 milionů eur na pomoc místním 
komunitám, aby se mohly postarat přibližně o 700 000 lidí, kteří uprchli ze 
svých domovů. Fond partnerství finančně podporují Rakousko, Francie, 
Německo, Lotyšsko, Litva, Polsko, Švédsko a Spojené království. EIB ve 
spolupráci s evropskými partnery pokračuje v hledání dalších možností, jak 
Ukrajinu a ukrajinské uprchlíky podpořit.

http://www.eib.org/ukraine




COVID-19
EIB stála v první linii globální reakce Evropské unie na pandemii COVID-19. 
Při přijímání neodkladných opatření přitom spojila své síly s takovými 
mezinárodními organizacemi, jako je Světová zdravotnická organizace  
a Dětský fond Organizace spojených národů.

Navzdory extrémní nejistotě umožnila mimořádná podpora ze strany 
skupiny EIB malým a středním podnikům a začínajícím inovativním 
podnikům i nadále investovat. Očekáváme, že prostřednictvím našeho 
Evropského záručního fondu se nám podaří získat finanční prostředky ve 
výši 200 miliard eur na podporu životaschopných podniků, které se kvůli 
pandemii dostaly do potíží.

EIB pomohla rovněž financovat vývoj a nákup očkovacích látek proti 
onemocnění COVID-19, řešení k omezení šíření viru a další projekty v oblasti 
veřejného zdraví, které souvisejí s krizí způsobenou tímto onemocněním.

EIB poskytla společnosti Spindiag 
GmbH úvěr ve výši 15 milionů eur 

určený na financování vývoje platformy 
pro diagnostické testování založené 

na metodě PCR, jež se má využívat ve 
zdravotnických zařízeních.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm
http://www.eib.org/covid-19


Během pandemie financovala EIB italský startup 
Eggtronic, který vynalezl energeticky úsporný 
měnič. Díky své vysoké energetické účinnosti mají 
měniče zmíněné společnosti zároveň mnohem menší 
uhlíkovou stopu než jiná podobná zařízení.



KLIMA 
A ENERGETIKA
Změna klimatu je pro naši generaci největší globální výzvou. Od dosažení 
cílů v oblasti klimatu se budou odvíjet dobré životní podmínky našich dětí. 
Cíle EIB v oblasti ochrany klimatu a energetiky vytyčují v Evropě i mimo 
ni nové standardy. Ukončili jsme podporu projektů využívajících fosilní 
paliva a od roku 2025 bude 50 % našich investic vyhrazeno na ochranu 
klimatu a udržitelnost.

Ruská agrese na Ukrajině uvrhla Evropu do energetické krize. To vyvolalo 
ještě větší potřebu jednat. Invaze nám připomenula, že je důležité 
zajistit bezpečnost našich dodávek energie. Energie představuje otázku 
bezpečnosti a dekarbonizace je věcí strategické autonomie.

Operace EIB urychlují ekologický růst a dekarbonizaci ekonomik. 
Podporujeme projekty v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie, které pomáhají snižovat emise CO2 a posilují naši 
energetickou bezpečnost. Všechny naše kroky přispívají k udržitelnému 
společenskému a hospodářskému růstu.

Investice EIB se zabývají také dopady změny klimatu na zranitelné 
skupiny obyvatel, chrání biologickou rozmanitost a podporují udržitelné 
zemědělství. Chráníme přírodní zdroje a zajišťujeme bezpečné životní 
prostředí pro budoucí generace. Každý projekt, který EIB podporuje, ať už 
se jedná o inovace, malé podniky nebo infrastrukturu, musí být v souladu 
s našimi cíli v oblasti klimatu.

https://www.eib.org/climate




INOVACE
Inovace zajišťují konkurenceschopnost Evropy a vytvářejí hodnotná 
pracovní místa. EIB podporuje inovace v mnoha jejich fázích a financuje 
nápady, které vedou ke zvýšení životní úrovně.

Podporujeme rozsáhlý výzkum a vývoj, jakož i malé specializované 
podniky. Naše investice do odvětví, jako jsou telekomunikace, letecká 
doprava, lékařství či digitalizace, jsou známkou kvality, která pro tyto 
projekty přiláká další finanční prostředky ze soukromého sektoru. Skupina 
EIB umožňuje evropským společnostem vytvářet a rozvíjet nejmodernější 
technologie.

Díky úvěrům EIB univerzity budují a rozšiřují svá výzkumná zařízení a nově 
založené podniky přijímají nové zaměstnance a zkvalitňují své vybavení.  
S podporou EIB se špičkové nápady mění na podnikatelské úspěchy.

EIB podpořila průkopnickou španělskou 
společnost Anaconda, která vyvinula 

nákladově efektivní léčbu, jež lékařům 
pomáhá zachraňovat životy a zmírňuje 

zdravotní postižení po mozkové mrtvici.

https://www.eib.org/innovation




ZAČLEŇOVÁNÍ
EIB zlepšuje postavení malých podniků a mladých lidí a podporuje 
ženy-podnikatelky tím, že jim umožňuje přístup k úvěrům a odborné 
přípravě. Lidem s nízkými příjmy, osobám samostatně výdělečně činným  
a mikropodnikům nabízíme možnost finančního a obchodního poradenství, 
které zajistí úspěšnost jejich projektů.

Obvykle poskytujeme úvěry maximálně do výše poloviny nákladů na projekt. 
Účast EIB je koncipována tak, aby podněcovala větší zapojení soukromého 
sektoru a navyšovala objem investic do projektů.

EIB je předním poskytovatelem úvěrů malým 
podnikům na západním Balkáně. Pomáhá 

téměř 30 000 podniků a udržuje půl milionu 
pracovních míst. V důsledku naší práce má více 

než 1 800 škol v Srbsku rychlejší internetové 
připojení a lepší digitální vybavení, což učitelům 

umožnilo během pandemie nabídnout žákům  
a studentům možnost výuky na dálku. 





UDRŽITELNOST
EIB získává finanční prostředky emisemi dluhopisů na mezinárodních 
kapitálových trzích. Náš vynikající úvěrový rating nám umožňuje získat 
finanční prostředky s výhodnými sazbami. Tyto výhody pak předáváme 
dál našim klientům.

Odborníci EIB na kapitálové trhy vytvořili a rozvinuli trh se zelenými  
a udržitelnými dluhopisy. Jsme největším nadnárodním emitentem 
zelených dluhopisů, které podporují obnovitelné zdroje energie, 
energetickou účinnost, čistou vodu a dobré hygienické podmínky.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
V roce 2022 byl založen nový útvar EIB pro rozvoj, EIB Global, jenž má zvýšit 
vliv našeho rozvojového financování. EIB investovala v posledním desetiletí 
(2012–2022) mimo Evropskou unii více než 70 miliard eur a každoročně 
mobilizuje miliardové investice soukromého sektoru. EIB Global zesiluje 
vliv EIB tím, že působí blíže místním komunitám, společnostem a institucím 
po celém světě.

EIB rozšíří svou podporu pro místní mikrofinanční instituce v regionech,  
v nichž lidé často nemají přístup k bankovním službám. Mohou-li lidé získat 
úvěr, zaměstnají podniky více pracovníků, ženy získají nezávislost, sníží se 
míra vysídlení a domácnosti mají šanci vymanit se z chudoby.

Zvýšíme dostupnost odborných znalostí EIB v daném odvětví na místní 
úrovni a budeme sdílet své znalosti a zkušenosti s místními partnery. 
Na základě zkušeností, které jsme získali při své práci v celé řadě zemí  
a odvětví, poskytujeme nezávislé poradenství. Tyto poradenské služby 
mohou doplňovat finanční produkty EIB, mohou však být nabízeny i 
nezávisle na jakémkoli financování.

Malé podniky v Kongu získaly v době 
pandemie od EIB půjčky se spravedlivou 

úrokovou sazbou namísto velmi vysokých 
sazeb účtovaných neformálními věřiteli. 
To pomohlo nejen těmto podnikům, ale i 

komunitám, v nichž působí.

https://www.eib.org/en/global/
http://www.eib.org/global




Vzhledem ke změně klimatu, pandemii COVID-19 a jiným krizím je 
nutné, aby se miliardy, které investujeme společně s mezinárodními  
a vnitrostátními partnerskými bankami, proměnily v biliony, a to v důsledku 
navázání nových partnerství a pokračující spolupráce se světovými 
finančními institucemi. Nejdůležitější však je, aby účast EIB napomohla 
zapojení soukromého sektoru, což přiláká nové investice.

Rozvojové země samotné potřebují každoročně další investice přesahující 
2 biliony eur, aby byly schopny naplnit cíle udržitelného rozvoje OSN  
a ambice Pařížské dohody, pokud jde o řešení změny klimatu.

EIB jako klimatická banka EU podporuje Zelenou dohodu pro Evropu, tj. 
plán Evropské unie, který má zajistit, aby její politiky v oblasti klimatu, 
energetiky, dopravy a daní vedly do roku 2030 ke snížení emisí skleníkových 
plynů alespoň o 55 % (oproti hodnotám z roku 1990). Evropská unie se však 
na celosvětových emisích podílí pouze 10 %. EIB Global proto pomůže 
rozšířit úsilí EU o dekarbonizaci i za hranice Unie a podpořit Zelenou 
dohodu pro svět.

EIB Global je klíčovým spojencem Evropské komise v souvislosti  
s programem Global Gateway, který celkovou částkou ve výši 300 miliard 
eur podpoří projekty, jež zlepšují globální a regionální propojení v oblasti 
digitalizace, klimatu, dopravy, zdravotnictví, energetiky a vzdělávání. 
Rozvojové úvěry a finanční partnerství urychlují růst, zajišťují větší 
prosperitu venkovských oblastí, umožňují městům být inovativnější  
a posilují ekonomiky.

EIB Global podporuje země, které usilují o zrovnoprávnění žen a mužů 
a zlepšují postavení žen na pracovišti, přičemž spolupracuje s podniky 
vedenými ženami. Pomáháme milionům lidí, kteří nemají přístup k čisté 
vodě, elektřině, očkování, kvalitní zdravotní péči a vhodným systémům 
zpracování odpadu.





NÁŠ ZÁVAZEK
Evropská investiční banka je odpovědná občanům EU. Banka podporuje 
projekty, které prosazují priority a cíle Evropské unie, včetně udržitelnosti 
v oblasti klimatu a životního prostředí, inovací a dovedností, infrastruktury, 
malých a středních podniků, soudržnosti a rozvoje. EIB zajišťuje, aby 
všechny projekty, které podpoří (ať už je to v odvětví energetiky, dopravy, 
průmyslu nebo zemědělství), byly v souladu s cíli Pařížské dohody. Našimi 
zaměstnanci jsou ekonomové, inženýři, finanční analytici i odborníci 
na otázky klimatu, kteří každodenně spolupracují s místními odborníky, 
institucemi a vládami po celém světě.

http://www.eib.org/cr






Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky (EIB) a Evropského 
investičního fondu (EIF).

EIB je bankou Evropské unie. Jedná se o největšího mnohostranného 
vydavatele dluhopisů a poskytovatele úvěrů na světě. Banka, jejíž sídlo 
se nachází v Lucemburku, má v Evropě i mimo ni rozsáhlou síť místních  
a regionálních kanceláří.

EIF podporuje malé podniky tím, že zlepšuje jejich přístup k financování  
v Evropě a v řadě mimoevropských zemí. EIF navrhuje a vyvíjí produkty  
v oblasti rizikového a růstového kapitálu, záruky a nástroje mikrofinancování, 
jimiž podporuje inovace a zaměstnanost.

EIB Global je útvar EIB pro mezinárodní rozvoj. Útvar EIB Global, který 
byl založen v roce 2022, navazuje na dlouhodobý závazek EIB v oblasti  
financování rozvoje, ochrany klimatu, inovací a udržitelnosti po celém  
světě.
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