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CO NAJDETE V TÉTO ZPRÁVĚ 

Tváří v tvář dosud nepoznané krizi a všeobecnému nedostatku prostředků jsou nám zavedené zvyklosti 
málo platné. Naše reakce musí být inovativní. Musíme nabídnout nová řešení, která nás nasměrují k jiné 
budoucnosti.

V roce 2021 čelila Evropská investiční banka dvěma zásadním výzvám, tedy klimatické krizi a pandemii 
koronaviru. To vše v době, kdy se stále zřetelněji projevovaly překážky hospodářského a společenského 
rozvoje. EIB obě tyto hrozby důkladně zvážila a začala neprodleně jednat. Vydala se při tom zcela 
novými směry.

Jedním z nich mohou být investice do inovativních společností. Nebo vytvoření inovativního finančního 
nástroje k překlenutí krizového období pro firmy, které byly ještě před vypuknutím pandemie v dobrém 
stavu. První naší úvahou však vždy bylo, jak postupovat jiným, efektivnějším způsobem – jak vytyčit 
novou cestu, která povede k udržitelné, ekologické a inkluzivní budoucnosti.

Tato zpráva popisuje, jak jsme na mimořádnou situaci vzniklou v důsledku pandemie 
onemocnění covid-19 zareagovali, a to prostřednictvím unikátního Evropského záručního 
fondu. Rovněž se věnuje podpoře, kterou jsme poskytli společnostem z odvětví zdravotnictví, 
jež vyvíjejí proti této nemoci léky a související léčebné postupy. Ukazuje rozsah podpory 
poskytnuté společnostem, jež nám otevírají nové obzory v oblasti klimatických opatření – 
někdy dokonce až do vesmíru. Současně je důkazem, že se prostřednictvím investic do 
projektů soudržnosti snažíme zajistit lepší budoucnost pro všechny Evropany a díky naší 
rozvojové činnosti i pro obyvatele všech částí světa.

Inovace jsou základem pro budoucnost. Tato zpráva ve třech hlavních částech popisuje, jakou 
budoucnost chceme vybudovat. Bude to zdravý svět. Zelený svět. A inkluzivní svět.

Ve zbývající části zprávy jsou tyto investice zasazeny do kontextu. Vše začíná strategickou 
úvahou prezidenta banky a končí údaji o úvěrech a emisích dluhopisů doplněnými o výhled do dalšího 
roku ve formě hlavních bodů operačního plánu skupiny EIB.

Naše zpráva vypráví příběh klíčové finanční instituce, která chce pomoci řešit aktuální 
problémy – a inspiruje se přitom vizí zdravé, ekologické a inkluzivní budoucnosti.
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6 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021

S kupina Evropské investiční banky stojí v popředí globální reakce Evropské unie na pandemii 
onemocnění covid-19. Na tuto výjimečnou situaci jsme zareagovali bezprostředně a flexibilně. Od 

mimořádné podpory pro malé a střední podniky a inovativní startupy, po financování vakcín a veřejné 
zdravotnické projekty – zde všude jsme dostáli svým závazkům.

Skupina EIB přispěla k uvolnění investic v době charakterizované mimořádnou nejistotou. Náš Evropský 
záruční fond umožnil přístup k úvěrům pro celou řadu projektů, které komerční banky v době krize 
považovaly za příliš rizikové. Z našeho ekonomického průzkumu vyplývá, že právě tato podpora měla 
zásadní význam z hlediska naplnění investičních záměrů jednotlivých společností. Namísto toho, aby 
daly své plány k ledu, mohly investovat například do digitalizace, která jim pak umožnila adaptovat se 
na aktuální krizi. Tyto dílčí nástroje slouží i projektům, které těží z naší masivní finanční podpory pro 
vědy o živé přírodě a zdravotnictví, tedy oblasti, jež hrají v současné době naprosto klíčovou roli.

Nástroje pro sdílení rizik hodláme uplatňovat i v naší budoucí činnosti a logiku tohoto mimořádně 
užitečného prostředku bychom chtěli přenést i na jiné projekty s vysokou přidanou hodnotou pro 
společnost a hospodářství.

Onemocnění covid-19 není samozřejmě pro současný svět jedinou zásadní výzvou. Stále naléhavější je 
i klimatická krize a my, jako klimatická banka EU, přitom stojíme v popředí evropského úsilí o dosažení 
uhlíkové neutrality. Do konce tohoto desetiletí hodláme podpořit investice do ochrany klimatu a 
udržitelnosti životního prostředí v objemu 1 bilionu eur. Značná část těchto investic musí směřovat do 
inovací: čelíme dosud nepoznané výzvě, jejíž řešení vyžaduje nové podnikatelské ideje. V roce 2021 jsme 
uvedli do praxe klimatický plán naší banky, díky němuž jsme se stali první mezinárodní rozvojovou 
bankou, jejíž financování je plně sladěno s cíli Pařížské dohody. Součástí tohoto kroku je i úplné 
zastavení podpory pro energetické projekty, které těží v nezmenšené míře z fosilních paliv, včetně 
zemního plynu. Součástí našeho nového plánu adaptace, který jsme vyhlásili na konferenci COP26, jsou 
také opatření navazující na klimatický plán. Krom toho prostřednictvím nově zavedeného rámce 
žádáme naše partnery, aby učinili kroky k dekarbonizaci svého podnikání. Pokud jde o ochranu klimatu, 
své působení rozšiřujeme nad rámec naší primární role, jíž je financování nových a vyspělých 
technologií. Chceme, aby se banka stala rovněž centrem znalostí, z nichž budou mít prospěch celá tržní 
odvětví. Důkazem jsou partnerství, která se nám podařilo navázat například s Evropskou komisí či s 
programem Billa Gatese známým jako Breakthrough Energy Catalyst, jenž podporuje zavádění 
ekologických technologií po celém světě.

Nevyhnutelným důsledkem klimatické krize je fakt, že ve fázi transformace se nyní nacházejí všechny 
ekonomiky světa, bez ohledu na to, že pro některé státy jsou hrozby spojené se změnou klimatu 
akutnější než pro jiné. Společně musíme hledat inovace, které přebarví naše hospodářství na zeleno. 
Musíme se ale také postarat o to, aby tato transformace proběhla spravedlivým způsobem. V roce 2021 
jsme proto zintenzivnili své rozvojové aktivity. Současně s posledními úpravami struktury naší nové 
rozvojové složky pod názvem EIB Global, která začne fungovat v roce 2022, jsme otevřeli také své nové 
středisko v keňském Nairobi. Jsme jedinou mezinárodní rozvojovou bankou, která reálně vyváží 
evropské technologie a know-how do zbytku světa. Vytváříme tak možnosti pro rozvoj, který by 
přeskočil „špinavé“ fáze průmyslového růstu a zamířil přímo k ekologické a čisté ekonomice. Naši 
projektoví specialisté se starají o to, aby vše, co financujeme, bylo udržitelné – a z tohoto standardu 
nehodláme slevit. V prosinci, kdy vedoucí představitelé skupiny G7 pojmenovali, jaké změny budou 
nezbytné k modernizaci infrastruktury a k tomu, abychom pomohli rozvojovým zemím nalézt biliony 
nezbytné k řešení budoucích problémů, zmínili tito státníci zároveň více projektů spojených s Evropskou 
investiční bankou než s jakoukoli jinou mezinárodní finanční institucí.

ÚVOD
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Werner Hoyer

“ Nevyhnutelným důsledkem klimatické krize je fakt, že ve fázi 
transformace se nyní nacházejí všechny ekonomiky světa, bez ohledu 

na to, že pro některé státy jsou hrozby spojené se změnou klimatu 
akutnější než pro jiné. Společně musíme hledat inovace, které přebarví 

naše hospodářství na zeleno. Musíme se ale také postarat o to, aby tato 
transformace proběhla spravedlivým způsobem. ”

Rozvojová složka naší banky pomůže vylepšit tyto už tak působivé výsledky. Více pracovníků působících 
na místní úrovni bude schopno vyvíjet a realizovat nové projekty. Jako klíčový partner „týmu Evropa“ se 
těšíme na svou účast v projektu Evropské komise Global Gateway, který disponuje částkou 300 miliard 
eur na podporu infrastruktury po celém světě s cílem zajistit Evropě samostatnost a nezávislost. 
Evropská unie má o 75 % více patentů v oblasti ekologických digitálních technologií než USA a čtyřikrát 
více než Čína, a je tak světovým lídrem, který se může podělit o své poznatky v oblastech, jako jsou 
obnovitelné zdroje energie, adaptace na změnu klimatu, protipovodňová opatření, nástroje pro 
pokročilé předpovídání počasí, odolná infrastruktura a další.

Evropská investiční banka hraje zásadní roli v transformaci podnikání a společnosti, jež je nezbytně 
nutná pro řešení aktuálních výzev. Abychom vytvořili udržitelný svět, musíme všichni objevit své nové, 
nejlepší já. S každým inovativním projektem, který financuje, pomáhá Evropská investiční banka tohoto 
cíle dosáhnout.
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KLÍČOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2021

SCHVÁLENÉ PROJEKTY 55,8 mld. eur
Evropská unie

Mimo Evropskou unii
51,3 mld. eur
4,5 mld. eur

PODEPSANÉ OPERACE 65,4 mld. eur
Evropská unie

Mimo Evropskou unii
57,9 mld. eur 
7,5 mld. eur

ČERPÁNÍ 41,6 mld. eur
Evropská unie

Mimo Evropskou unii
35,3 mld. eur
6,3 mld. eur

ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY 55,2 mld. eur
(PŘED UPLATNĚNÍM SWAPŮ) 

Základní měny (EUR, GBP, USD)
Ostatní měny

48,4 mld. eur
6,8 mld. eur

PODEPSANÉ  
OPERACE 30,5 mld. eur

Kapitálové investice
Záruky

Inkluzivní financování

5,2 mld. eur
25,1 mld. eur
0,2 mld. eur

SKUPINA EIB

CELKOVÝ OBJEM 
OPERACÍ 

PODEPSANÝCH V 
SOUVISLOSTI S 

COVIDEM-19

33,26 mld. eur

Evropský investiční fond (EIF), který je součástí 
skupiny EIB, se specializuje na rizikové 
financování na pomoc mikropodnikům a malým 
a středním podnikům a stimuluje růst a inovace 
po celé Evropě. Poskytuje financování a odborné 
poradenství pro kvalitní a udržitelné investiční a 
záruční operace. Akcionáři EIF jsou EIB, Evropská 
komise, veřejné a soukromé banky a také 
finanční instituce.

EVROPSKÁ  
INVESTIČNÍ BANKA

ČINNOST V ROCE 2021

EVROPSKÝ  
INVESTIČNÍ FOND

ČINNOST V ROCE 2021
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431 000   4,5 milionu

6,8 milionu 3,5 milionu

94,3 milionu 12 milionů 10 milionů 3,8 milionu

783 milionů

8,1 milionu

826 000   170 000   6 300   346 milionů

163 000

11 400 MW
99,7 % z  

obnovitelných 
zdrojů

Počet podpořených malých a 
středních podniků a společností se 

střední kapitalizací*

Domácnosti, které mohou 
být připojeny k přenosové 

soustavě

Počet obyvatel využívajících 
lepší infrastrukturu

Počet osob 
využívajících lepší 
zdravotní služby, 
včetně vakcín proti 
onemocnění covid-19

Počet obyvatel vystavených 
nižšímu riziku záplav

Počet pracovních míst zachovaných  
v malých a středních podnicích a 

společnostech se střední kapitalizací*

Domácnosti v nových nebo 
rekonstruovaných energeticky 
účinných bytových jednotkách

Počet obyvatel využívajících 
nový systém pro sběr 

odpadu

Zakoupená nebo 
renovovaná kolejová vozidla

Kapacita pro výrobu 
elektřiny

Noví účastníci připojení ke 
službám sítě 5G

Počet obyvatel s přístupem 
k bezpečnější pitné vodě

Počet nově uskutečněných 
cest hromadnou dopravou 

financovanou EIB

Instalovaná/modernizovaná 
elektrická vedení

Domácnosti s pevným 
připojením pomocí 

optických vláken

Počet obyvatel s lepšími 
hygienickými podmínkami

Studenti ve vzdělávacích 
zařízeních využívajících 

financování EIB

82 200 km

Údaje představují očekávané výsledky nově financovaných operací podepsaných poprvé v roce 2021, a 
to na základě aktuálně dostupných dat. Veškeré údaje jsou neověřené auditorem a předběžné.

*   Údaje se týkají malých a středních podniků a společností se střední kapitalizací, které využily 
podpory EIB v roce 2021, nebo podpory EIF v období od října 2020 do září 2021 v důsledku operací 
podepsaných se zprostředkovateli do konce roku 2021.

VLIV EIB
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SKUPINA EIB VE VAŠÍ ZEMI

       

ŠPANĚLSKO

PORTUGALSKO

FRANCIE

BELGIE

LUCEMBURSKO

NIZOZEMSKO

DÁNSKO

IRSKO
1,14 miliardy eur 0,27 % HDP 

13,92 miliardy eur 0,56 % HDP

1,34 miliardy eur 0,41 % HDP 

0,97 miliardy eur 1,39 % HDP

12,77 miliardy eur 1,07 % HDP

5,32 miliardy eur 2,52 % HDP

3,42 miliardy eur 0,69 % HDP

2,80 miliardy eur 0,33 % HDP

0,90 miliardy eur

SPOLEČNĚ PRO VÍCE STÁTŮ EU

Tmavší odstíny představují vyšší investice ve smyslu procenta HDP
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FINSKO

ESTONSKO

LOTYŠSKO

LITVA

POLSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

RAKOUSKO
MAĎARSKO

RUMUNSKO

BULHARSKO

ŘECKO

SLOVINSKO
CHORVATSKO

ITÁLIE

NĚMECKO

ŠVÉDSKO

KYPR
MALTA

13,53 miliardy eur 0,76 % HDP

4,77 miliardy eur 2,70 % HDP

0,95 miliardy eur 1,43 % HDP

0,91 miliardy eur 0,38 % HDP

0,89 miliardy eur 0,59 % HDP

0,76 miliardy eur 1,37 % HDP

0,26 miliardy eur 0,51 % HDP

0,47 miliardy eur 0,48 % HDP

6,50 miliardy eur 1,16 % HDP

0,45 miliardy eur 0,84 % HDP

0,11 miliardy eur 0,35 % HDP

0,35 miliardy eur 1,16 % HDP

3,01 miliardy eur 1,21 % HDP

2,47 miliardy eur 0,47 % HDP 

5,50 miliardy eur 0,16 % HDP

1,26 miliardy eur 0,53 % HDP

1,56 miliardy eur 0,39 % HDP

0,30 miliardy eur 1,30 % HDP

0,11 miliardy eur 0,80 % HDP
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EIB VE VAŠEM SVĚTĚ

PŘISTUPUJÍCÍ ZEMĚ  
A ZEMĚ ESVO   
1,37 miliardy eur

SPOJENÉ 
KRÁLOVSTVÍ 
0,37 miliardy eur

JIŽNÍ SOUSEDÉ 
2,03 miliardy eur

AKT, ZZÚ A JIHOAFRICKÁ 
REPUBLIKA 
2,15 miliardy eur 
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Evropská investiční banka neschvaluje, nepřijímá ani nehodnotí právní status jakéhokoli území, hranic, barevného vyobrazení, hodnot či informací uvedených na této mapě.
Poté, co EU v roce 2011 uvalila sankce na Sýrii, pozastavila EIB v této zemi veškerou úvěrovou a poradenskou činnost. EIB však patří do hlavní skupiny dárců, která sleduje tamní situaci pod společným 
vedením EU a OSN.

VÝCHODNÍ 
SOUSEDÉ 
0,67 miliardy eur

ASIE A SEVERNÍ,  
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA  
1,54 miliardy eur

ESVO: Evropské sdružení volného obchodu
AKT: Afrika, Karibik a Tichomoří
ZZÚ: Zámořské země a území
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ZDRAVÝ SVĚT

“ Krize spojená s covidem-19 nemá obdoby. Stejně tak i Evropský záruční fond opustil zažité 
zvyklosti. Je nekonvenční nejen svým rozsahem, časovým horizontem a podkladovými nástroji, 
ale také tím, že jej řídí výbor přispěvatelů, který sestává ze zástupců zúčastněných členských států. 
Podobně jako virus samotný, ani hospodářské dopady onemocnění covid-19 neznají hranice států. 
Podpora pro firmy nepříznivě zasažené hospodářskými dopady krize je efektivnější, je-li 
poskytována nad úrovní jednotlivých zemí. ”
Ioanna-Victoria Kyritsi, vedoucí oddělení pro implementaci Evropského záručního fondu, EIB

“ Vědy o živé přírodě jsou klíčem k řešení naléhavých globálních potřeb. Evropská investiční 
banka přímo podpořila v rané fázi vývoje 80 vysoce inovativních evropských projektů zaměřených 
na biotechnologie či lékařské technologie v celkové hodnotě přesahující 2 miliardy eur, od nových 
léčiv na vzácná a infekční onemocnění, přes imunoonkologickou léčbu, až po vývoj přesnějších 
chirurgických implantátů a sofistikovaných diagnostických nástrojů. Klíčovou oblastí naší činnosti 
je podpora odolných systémů zdravotní péče, přístup k primární zdravotní péči a kapacita pro 
výrobu základních zdravotnických potřeb, včetně vakcín. ”
Felicitas Riedl, vedoucí oddělení pro vědy o živé přírodě a zdraví, EIB

Jak funguje Evropský záruční fond
1:29

https://www.youtube.com/watch?v=lS56kYtAiiw
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V popředí boje proti covidu-19 a společného úsilí o 
vybudování zdravější budoucnosti stojí také specialisté 
Evropské investiční banky na vědy o živé přírodě. V 
této části zprávy se dozvíme, co někteří z nich říkají o 
vakcínách, které jsme financovali v roce 2021, a také o 
našich přípravách na budoucí pandemie.

Součástí našich rozvojových aktivit mimo Evropskou 
unii jsou i projekty, které mají pomoci zajistit 
spravedlivou globální distribuci očkovacích látek.

Skupina EIB podporuje prostřednictvím svého 
Evropského záručního fondu malé a střední evropské 
podniky. Od chorvatské restaurace po finskou banku 
– zde jsou příběhy podniků, kterým se v průběhu 
koronavirové krize dostalo potřebných financí.
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D alo by se říci, že se vakcíny staly obětí vlastního úspěchu. Očkovací látky proti covidu-19 se sice 
podařilo vyvinout v rekordně krátkém čase, ale nyní je složité získat širokou podporu pro jejich 

použití. Očkování se během minulých desetiletí stalo samozřejmostí. Zároveň jsme ale mnohem 
opatrnější, pokud jde o jeho bezpečnost. Mnozí zapomínají na výhody plošné vakcinace, nebo je 
považují za samozřejmost. Falešné zprávy a snadný přístup ke všem druhům informací prostřednictvím 
sociálních médií způsobují, že lidé nedůvěřují lékařům a vědě tak jako před 50 lety.

Vakcíny a programy plošného očkování přispěly v bohatých zemích k vymýcení některých nemocí. Řada 
infekčních onemocnění je nyní již minulostí a upadla takřka do zapomnění. Imunizace u dětí pomohla 
vymýtit pravé neštovice a téměř zcela i záškrt, meningitidu vyvolanou bakterií Haemophilus influenzae 
typu B, spalničky, příušnice, dětskou obrnu, zarděnky a tetanus. Zatímco v rozvojovém světě děti stále 
umírají kvůli nedostatku vakcín, v rozvinutých zemích máme očkovacích látek dost, ale roste neochota 
nechat se vůbec očkovat. Tento váhavý přístup ohrožuje vše, čeho se podařilo za uplynulá desetiletí 
dosáhnout díky usilovné práci lékařů, vědců i vlád.

Navzdory hrozbě, kterou přenosná onemocnění představují pro veřejné zdraví, se vývoj nových vakcín 
v posledních letech zpožďuje. Firmy, které vyvíjejí očkovací látky, a také výrobci zapojení do výzkumu a 
produkce vakcín, totiž nemají dostatek prostředků na potřebné investice. Vysoké náklady na vývoj, nízké 
výnosy z investic a veškeré podnikatelské obtíže spojené s vývojem a výrobou vakcín již přiměly některé 
biofarmaceutické společnosti tuto oblast podnikání opustit. Všechny tyto problémy negativně ovlivňují 
vývoj očkovacích látek již celou řadu let.

Vše, co máme po ruce

Jakmile vyšlo najevo, že koronavirus způsobí rozsáhlou krizi, rozhodla se Evropská investiční banka 
zaměřit veškeré své finanční nástroje a všechny dostupné vědecké technologie na pomoc firmám a celé 
společnosti. Nesoustředili jsme přitom svou pozornost na jedinou firmu či jedinou metodu. Oslovili jsme 
nejen tradiční společnosti, které se zabývají vývojem očkovacích látek, ale také některé nové subjekty, 
jako je německá firma BioNTech, která vyvinula jednu z předních vakcín na bázi mRNA. mRNA je nová 
technologie, která může proklestit cestu pro očkování proti řadě dalších onemocnění, včetně rakoviny.

Ne každý projekt, který banka během aktuální krize podpořila, nakonec uspěl. Nemohli jsme se ale 
spoléhat na to, že jedno řešení pomůže všem, ani jsme neměli čas dlouho vybírat a podporovat jen ty 
nejlepší. Namísto toho jsme učinili odvážná a někdy i riskantní rozhodnutí. Díky tomu máme teď celou 
řadu vakcín, které jsou účinně využívány na celém světě.

PROČ JE V KRIZI DOBRÉ 
RISKOVAT

Cestou ven z aktuální pandemie – a také způsobem, jak se vyhnout podobným 
krizím v budoucnosti – je více riskovat a hledat inovativnější řešení pro 
očkování proti covidu-19 i ve všech jiných výzkumných projektech zaměřených 
na vědy o živé přírodě

Cristina Niculescu a Nadya Velikova
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Stále hledáme projekty, které mají potenciál být úspěšné. V říjnu jsme schválili úvěr ve výši 45 milionů 
eur, který pomůže španělské společnosti Hipra vyrábět vlastní vakcínu proti covidu-19. Tato očkovací 
látka, která je stále ve fázi testování, vychází z tradiční technologie rekombinantních proteinů. Vakcína 
byla nyní upravena tak, aby byla účinnější proti různým variantám covidu-19. Lze ji skladovat v běžné 
chladničce – což je užitečné zvláště v rozvojových zemích a odlehlých oblastech, kam je problém 
dopravit speciální mrazničky nezbytné pro vakcínu společnosti BioNTech.

Teď, nebo nikdy

Právě se nacházíme v kritickém bodě, pokud jde o možnosti, jak vylepšit způsoby výroby a distribuce 
očkovacích látek. Naše banka může v tomto ohledu volit mezi několika různými cestami, od vytváření 
zásob základních léčiv a podpory výroby vakcín v jiných lokalitách, přes sdílení poznatků a technologií, 
až po rozvoj flexibilních výrobních jednotek a investice do pokročilejších výrobních metod. Cílem je v 
každém případě zajistit širokou, globální zásobu vakcín, která by byla připravena pro rychlé a efektivní 
nasazení v případě budoucí krize.

Jdeme tedy pomalu o krok dál a věnujeme více času distribuci očkovacích látek a také 
společnostem, které by mohly vytvářet zásoby vakcín z produkce jiných firem. Musíme najít 
způsoby, jak vakcíny vyrábět na více místech – to by nám to umožnilo pomáhat v odlehlejších lokalitách, 
zejména v chudších zemích. Navázali jsme proto užší spolupráci s Evropskou komisí, Světovou 
zdravotnickou organizací, Koalicí pro inovace v připravenosti na epidemie (CEPI) a dalšími 
zdravotnickými skupinami s cílem navýšit výrobu vakcín.

V červnu 2021 jsme podepsali s belgickou biotechnologickou společností Univercells dohodu o 
celosvětové distribuci vakcín v hodnotě 30 milionů eur. Společnost plánuje rozšířit velkoobjemovou 
výrobu vakcín proti covidu-19 ve svém novém belgickém závodě a pomoci vybudovat další továrny po 
celém světě, to vše s cílem vytvořit zásoby očkovacích látek. Společnost BioNTech a Evropská unie zatím 
společně vyhodnocují možnosti výroby mRNA vakcín na různých místech Afriky. Mezi uvažované 
lokality patří Rwanda a Senegal.

Finance za slib

EIB dlouhodobě podporuje vědy o živé přírodě. Do této oblasti investujeme více než 800 milionů eur 
ročně. V uplynulých deseti letech jsme každý rok půjčili více než 1 miliardu eur na zdravotnickou 
infrastrukturu. Naše portfolio pro boj s covidem-19 tvoří více než 20 předních evropských společností se 
slibnou vakcínou, léčbou či testy. Celková hodnota těchto investic dosahuje přibližně 770 milionů eur.

Bylo by skvělé, kdyby se v průběhu několika příštích let podařilo prudce navýšit investice do vědeckého 
výzkumu a inovací v širší oblasti věd o živé přírodě a dosáhnout také větší podpory pro lékařské 
vzdělávání a zdravotní péči. Kromě covidu-19 je třeba řešit celou řadu dalších zdravotních problémů. 
Musíme podporovat nekonvenční myšlení a činit případně i riskantní rozhodnutí s důvěrou v budoucí 
úspěch. Jako vědce nás tato znovu objevená chuť riskovat těší a fascinuje. Díky ní se svět stane lepším 
místem k životu a budeme se schopni vyvarovat budoucích krizí, které si zatím nedokážeme ani 
představit.

Cristina Niculescu a Nadya Velikova jsou specialistky Evropské investiční banky na vědy o živé přírodě

“ Jakmile vyšlo najevo, že koronavirus způsobí rozsáhlou krizi, rozhodla se 
Evropská investiční banka zaměřit veškeré své finanční nástroje a všechny 

dostupné vědecké technologie na pomoc firmám a celé společnosti. ”
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PŘÍŠTÍ PANDEMIE

J e třeba pohlédnout pravdě do očí: přijdou další pandemie – je to jednoduše nevyhnutelné. Pro ty, 
kteří mají potřebná rozhodnutí ve svých rukou, je však přirozené se tvářit, že se tak nikdy nestane. 

Přípravy jsou totiž drahé a nemusí se dlouhou dobu vyplácet. Musíme politiky přimět, aby připravili 
společnost na budoucnost už teď, kdy máme zážitky s covidem-19 čerstvě v paměti, a dříve, než dopady 
aktuální krize obestře milostivý závoj zapomnění.

Covid-19 samozřejmě není ještě minulostí. Sice již vyhlížíme konec pandemie, ale onemocnění zůstane 
i nadále mezi námi a stane se patrně endemickou chorobou. Jeho dopady na naše životy, na společnost 
a na hospodářství jsou nicméně skutečně závažné. Chceme-li se vyhnout tomu, aby příští 
pandemie měla stejně epochální a katastrofické rozměry, musí se vědci a politici společně 
připravovat na nový a odlišný druh zdravotní krize. Nedokážeme přesně předvídat, jaký druh 
onemocnění nás může zasáhnout. V průběhu této pandemie jsme však získali cenné 
poznatky, které můžeme využít při přípravách na budoucnost – a to už teď.

Inkubátor úřadu pro mimořádné situace

Evropská unie zahajuje nový významný projekt přípravy na příští pandemii, který označuje za evropský 
plán připravenosti v oblasti biologické ochrany. Inkubátor Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné 
situace v oblasti zdraví (HERA), který má svůj původ v únorovém setkání evropských hlav států, by měl 
mobilizovat příslušné vnitrostátní subjekty ke koordinované akci. Tento subjekt, jehož obrysy se již rýsují, 
se může vydat různými cestami. Mezi jeho cíli by byla lepší koordinace vyhodnocování hrozeb a sdílení 
poznatků. Mohl by také vzniknout samostatný orgán, který by zajišťoval koordinaci unijních iniciativ a 
zvládání přeshraničních hrozeb v oblasti zdravotní péče. Řešil by problém s roztříštěností, jež negativně 
ovlivňovala opatření napříč Evropskou unií, a pracoval by na předvídání budoucích hrozeb, hodnocení 
rizik, modelování, sledování potřeb a dohledu. Právě dohled bude klíčem ke zvládnutí další pandemie, 
protože nám umožní rychleji reagovat v boji proti šířícímu se onemocnění. HERA bude rovněž v době 
mimořádných situací vyvíjet a financovat potřebná protiopatření.

Evropská investiční banka vede jednání s Evropskou komisí ve snaze najít nejlepší model financování 
úřadu HERA, který by se mohl opírat o program InvestEU, různé nástroje šité na míru, jako je nástroj 
financování InnovFin v oblasti infekčních onemocnění, a další inovativní nástroje. Úkol, který před námi 
nyní stojí, je složitější než jen prosté nalezení projektu vhodného k financování a poskytnutí potřebných 
peněz. Je důležité najít co možná nejlepší způsob využití dostupných finančních prostředků, který 
následně přiláká soukromé investory. Naše financování slouží k překlenutí občasných selhání trhu, 

Pandemie covidu-19 ještě neskončila a už je nejvyšší čas, aby národní vlády, 
vědci, zdravotnictví i finanční a rozvojové instituce vyhodnotili poznatky z 
aktuální krize a nastavili nové standardy naší připravenosti na budoucí 
pandemie

Dana Burduja a Anna Lynch
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“ Kdykoli podpoříme nějakou firmu, vidíme v ní 
potenciál k revolučnímu vývoji. ”

podporujeme alternativní investice a zajišťujeme také potřebnou doplňkovost ve formě sociálního a 
hospodářského vlivu.

Vývoj léku nebo vakcíny ale trvá zpravidla deset či dvanáct let. Nepůjdeme-li proto soustředěně za svým 
cílem, hrozí nebezpečí, že jen co se covid-19 stane nemilou vzpomínkou, přesune se pozornost – a také 
prostředky na výzkum – jinam.

Další hrozby

Příští pandemii samozřejmě nemusí nutně způsobit virus.

Reálnou hrozbou, která by mohla přerůst v příští celosvětovou krizi, je problém spojený s 
antimikrobiální odolností. Společností, které investují do antimikrobiálního výzkumu nebo 
mají ve vývoji produkt, jenž by se mohl stát inovativním novým antibiotikem, je však pomálu. 
Evropská investiční banka podporuje antimikrobiální výzkum prostřednictvím Akčního fondu AMR, při 
jehož zrodu tato unijní banka sehrála zásadní úlohu a do něhož již investovala 20 milionů eur.

Na vytvoření tohoto fondu jsme spolupracovali s Mezinárodní federací farmaceutických výrobců a 
asociací, farmaceutickými společnostmi a Světovou zdravotnickou organizací. Přispělo do něj 20 
významných farmaceutických společností, včetně Eli Lilly, Roche a Teva, a také nadace Wellcome. Cílem 
fondu je uvést do roku 2030 na trh dva až čtyři antimikrobiální přípravky. Jde o nesnadný úkol, protože 
všichni doufají, že tento složitě vyvíjený produkt nebude nikdy nutné použít.

Politický cíl důležitější než zisk

Právě u takové investice sehrává Evropská investiční banka samozřejmě klíčovou úlohu. Tam, kde 
soukromí investoři vidí přílišná rizika, je naším úkolem nejprve pojmenovat cíl, který bude založený na 
veřejném prospěchu, a nikoli na zisku, a následně poskytnout finanční podporu a inovativní fiskální 
nástroje pro vývoj potřebných technologií – až do té doby, než budou soukromí investoři dostatečně 
přesvědčeni o pravděpodobném úspěchu celé operace. Do společnosti BioNTech například EIB 
investovala již před pandemií, když podpořila její výzkum rakoviny. Ve spolupráci s takovýmito 
průkopníky se soustředíme na využití našich interních nástrojů či případně nástrojů podporovaných 
Evropskou komisí.

Pojmenování politických priorit je v tomto případě výsledkem dohody mezi Evropskou investiční 
bankou a Evropskou komisí. Náš tým, který se specializuje na vědy o živé přírodě, sestává ze zástupců 
různých oborů spadajících do tohoto širokého odvětví a každý člen týmu si ze své dřívější pozice přináší 
nejrůznější oblasti zájmu a kontakty. Sledujeme trh a studujeme odbornou literaturu – hledáme, kam 
nasměrovat naše další investice. Spolupracujeme s průkopníky v oboru, a je tedy nevyhnutelné, že v 
některých projektech uspějeme a v jiných nikoli. Kdykoli však podpoříme nějakou firmu, vidíme v ní 
potenciál k revolučnímu vývoji.

Dana Burduja je vedoucí ekonomka v oblasti zdravotnictví a Anna Lynch je vedoucí specialistka na vědy 
o živé přírodě v oddělení věd o živé přírodě a zdravotnictví Evropské investiční banky
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OČKOVÁNÍ V AFRICE

N a Afriku zatím připadá méně než 2 % ze 3 miliard dávek vakcín podaných na celém světě. Nový 
závod na výrobu vakcín v senegalském Institut Pasteur de Dakar je součástí celoafrické strategie 

směřující k překlenutí této kritické propasti a ke zvýšení kapacity pro výrobu očkovacích látek na 
kontinentu. „Pandemie onemocnění covid-19 poukázala ještě markantněji na nutnost zvýšit míru 
proočkovanosti na africkém kontinentu,“ podotýká ředitel institutu Amadou Sall. „Chceme-li zastavit 
přenos nemoci nebo omezit její závažnost, musíme naočkovat více lidí.“

Ke zvýšení míry proočkovanosti si ale musí Afrika zajistit více dávek vakcín. Zásadní budou v tomto 
ohledu nová výrobní zařízení na kontinentu, protože v současné době Afrika 99 % všech svých vakcín 
dováží. Nový výrobní závod při Institut Pasteur de Dakar by měl do konce roku 2022 vyrobit až 
25 milionů dávek schválené vakcíny proti onemocnění covid-19. „Afrika je z hlediska výroby 
vakcín a jejich zpřístupnění Afričanům zcela závislá na jiných zemích,“ konstatuje Ramon Ynaraja, 
zástupce Evropské investiční banky v Senegalu. „Mnohé africké země, včetně těch, které mají dostatek 
finančních prostředků, jednoduše nemají přístup k vakcínám dostupným na trhu. Proto je tento 
senegalský závod, který bude pokrývat celý výrobní řetězec, pro Afriku tak důležitý.“

Nákladný a komplikovaný proces

Programy výroby vakcín jsou drahé a komplikované, a to i pro tak sofistikované organizace, jakou je 
Institut Pasteur de Dakar, který se zabývá vývojem očkovacích látek už více než 80 let a jenž je v 
současné době jediným subjektem, který vyrábí v Africe vakcínu schválenou Světovou zdravotnickou 
organizací. Institut v nedávné době také spolupracoval s Evropskou investiční bankou a německou 
rozvojovou bankou KfW na hromadné výrobě rychlotestů na covid-19 určených pro zdravotnické 
pracovníky.

Ve snaze nastartovat výstavbu nového závodu poskytla banka a její partneři z „týmu Evropa“, konkrétně 
Evropská komise, Francie a Německo, granty, technickou pomoc a odbornou přípravu. Další člen týmu, 
Belgie, pracuje se Senegalem na tom, aby se tato země stala regionálním střediskem pro výrobu léčiv. 
Valonská regionální vláda zároveň podporuje belgickou biotechnologickou společnost, která institutu 
pomůže při budování potřebných kapacit a transferu technologií. Další mezinárodní partneři, včetně 
Spojených států a Světové banky, budou projekt podporovat během jeho rozvojové fáze, jejíž celkové 
náklady by mohly dosáhnout až 200 milionů eur.

„Tento projekt nesměřuje jen k posílení zdravotnictví, ale vytváří také pracovní místa, buduje potřebné 
know-how a personální kapacity a přináší rovněž nové technologie,“ říká Dr. Sall.

Senegalský závod na výrobu vakcíny proti onemocnění covid-19 je součástí 
plánu na podporu regionální zdravotní péče a snižování závislosti afrického 
kontinentu na dovozu očkovacích látek

1:14

Jak „tým Evropa“ podporuje v Africe výrobu vakcín proti onemocnění covid-19  
a přístup k těmto vakcínám:

https://www.youtube.com/watch?v=wbm5Z-hRyOU
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ŽIVOT A SMRT

F rançois Salmon si živě vybavuje okamžik, kdy si na svém mobilním telefonu přečetl zprávu: 
„Všechno šlo dobře. Sraženina je pryč. Pacientka je v pořádku.“ Byl konec roku 2019 a pacientka 

právě v barcelonské nemocnici Vall d'Hebron podstoupila několik hodin po mozkové mrtvici úspěšnou 
trombektomii. Tento chirurgický zákrok byl prvním v rámci klinického hodnocení prováděného 
společností Anaconda Biomed – startupu zabývajícího se výrobou zdravotnických prostředků. Právě 
tento zákrok by mohl do budoucna znamenat revoluci v léčbě cévních mozkových příhod. „Mám radost, 
že pomáháme zdravotníkům zachraňovat životy a omezovat postižení pacientů po cévní mozkové 
příhodě,“ dodává Salmon, který je od roku 2018 generálním ředitelem společnosti Anaconda.

Pro účely dalších klinických hodnocení získala Anaconda v říjnu od Evropské investiční banky rozvojové 
financování ve výši až 10 milionů eur. Tento úvěr přinesl barcelonské společnosti rovněž tolik potřebnou 
likviditu, jež jí umožnila zachovat provoz během probíhající pandemie. „Systém společnosti Anaconda 
je příjemně jednoduchý,“ říká inženýr Evropské investiční banky Tom Andersen, který na tomto úvěru 
pracoval. „Nabízí možnost lepší léčby s nižšími náklady.“

„S poškozováním organismu je konec“

Pokud krevní sraženina zablokuje větší cévu, může dojít ke zhoršení průchodnosti krčních tepen, které 
vedou po obou stranách krku od srdce k mozku. Přeruší se tak přívod krve do životně důležitých částí 
mozku. Toto je tzv. cévní mozková příhoda neboli mrtvice. Čím déle je tepna ucpaná, tím 
pravděpodobnější je, že dojde k trvalému poškození organismu, jako je ochrnutí či problémy s řečí. 
Tradiční techniky odstraňování krevních sraženin někdy zanechávají v krevním řečišti fragmenty těchto 
sraženin, které mohou následně ucpat jiné tepny. Společnost Anaconda vyvinula katetr, který je 
navržen tak, aby odstranil z mozku celou krevní sraženinu, aniž by došlo k jejímu rozpadu na 
menší části. Selfexpanbilní katetr ve tvaru trychtýře dosahuje průměru tepny – až 5 milimetrů. Tímto 
způsobem je katetr schopen sraženinu zcela zachytit a odstranit. „Jakmile je sraženina pryč, je s 
poškozováním organismu konec,“ doplňuje Salmon.

Ven z pandemie, s pomocí Evropské unie

Nyní, když jsou klinická hodnocení u konce, může Salmon bilancovat: výsledky již potvrdily dřívější testy 
a naplnily veškerá očekávání z hlediska bezpečnosti a účinnosti první generace katetrů. Pokročilý systém 
společnosti Anaconda má nepochybně zásadní pozitivní vliv na život pacientů po mrtvici. „Výsledky 
jsou zatím velmi dobré,“ říká Salmon, „ale jsme raději opatrní, protože jde o otázku života a smrti.“

Pozornost se sice v současné době soustředí hlavně na covid-19, ovšem celé 
budoucí zdravotnictví bude vycházet z široké škály aktuálně probíhajících 
inovací. Barcelonská společnost, která působí v oblasti lékařských technologií, 
vyvinula revoluční léčbu cévních mozkových příhod
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P etri Vartiainen má plné ruce práce jako vedoucí poradce v oblasti financování vývozu. „Kdo ví, co 
nám přinese budoucnost, a jestli tu pandemie bude s námi i nadále,“ uvažuje Vartiainen, který 

pracuje ve finanční instituci Finnvera, jež poskytuje úvěry a záruky společnostem a podporuje finský 
vývoz.

Pandemie poškozuje všechny druhy firem, a zejména vývozce propojené s globálním trhem. Společnosti 
stále potřebují udržovat peněžní toky nutné pro krytí jejich výdajů a pro investice směřující k zachování 
konkurenceschopnosti. Záchranná síť v podobě Evropského záručního fondu, připravená Evropskou 
investiční bankou v souvislosti s onemocněním covid-19, tak přichází v pravý čas. „Tento projekt skutečně 
pomáhá finančním institucím, jako je Finnvera, oslovit lokální společnosti silně zasažené pandemií covid-
19 a umožnit jim přístup k financování,“ vysvětluje úvěrová pracovnice Evropské investiční banky Roxana 
Popescu, která pracuje na úvěrech v severském regionu. V dubnu se EIB zaručila za velkou část 
budoucího úvěrového portfolia agentury Finnvera. Díky této záruce byla agentura schopna 
nabídnout středním a velkým společnostem nové financování ve výši až 650 milionů eur.  
S ohledem na důležitost vývozu pro hospodářský růst umožňuje podpora EIB pro klienty agentury 
Finnvera jejich další internacionalizaci v době, kdy by se tato cesta mohla jinak v důsledku pandemie 
uzavřít. EIB podepsala desítky podobných záruk po celé Evropě. Tyto investice by mohly mobilizovat až 
200 miliard eur pro hospodářství Evropské unie.

Nový problém pro vývozce

Úkolem agentury Finnvera jako státní finanční instituce je doplňovat finanční trhy a navyšovat počet 
nových společností ve Finsku, a zároveň pomáhat zavedeným společnostem růst. Finnvera je finská 
exportní úvěrová agentura, která pomáhá přibližně 26 000 klientům v jejím portfoliu prodávat 
celosvětově více výrobků. „Když vypukla pandemie, začali jsme hledat cesty, jak čelit výzvám, které 
přinese,“ vzpomíná vedoucí poradce společnosti Finnvera Petri Vartiainen. „EIB byla a je uznávaným 
partnerem agentury Finnvera i celého finského finančního sektoru.“

Bankovní úvěry související s covidem-19 ve Švédsku

Evropská investiční banka podepsala obdobnou záruku se švédskou exportní úvěrovou společností 
známou jako SEK. Díky ní bude SEK schopna poskytnout nové úvěry středním a velkým společnostem 
ve výši 467 milionů eur. Celkový přínos této transakce pro švédskou ekonomiku by mohl 
dosáhnout až 1,1 miliardy eur. EIB investuje do švédských projektů přibližně 2 miliardy eur ročně.

PANDEMICKÝ RECEPT PRO 
BANKY

Evropský záruční fond zmírňuje zátěž, kterou bankám přináší snaha udržet 
nad vodou společnosti po celé Evropě. Přečtěte si, jak tento nástroj pro 
bankovní úvěry související s covidem-19 funguje ve Finsku a Švédsku
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DIGITÁLNÍ TROSEČNÍCI

R estaurace pod názvem Batak Grill nabízí zážitek z kategorie „fine dining“, který vychází z tradic 
lokálního bistra. „Chtěli jsme přijít na trh s něčím novým,“ vysvětluje Isabella Paver, finanční 

ředitelka skupiny Victus Group, která restauraci vlastní. „Lokální bistro, ale v moderním hávu, catering 
pro pracovní obědy a oslavy.“ Restauraci se vedlo dobře.

Ale jen do té doby, než se objevil covid-19. „Lockdown byl pro nás šok,“ říká Paver. Majitelé Batak Grillu 
reagovali nabídkou dovážkových služeb. Potřebovali ale vylepšit digitální stránku svého podnikání a 
vytvořit k tomuto účelu internetové stránky. „Tyto služby jsme poskytovali i dříve, ale nyní jsme dovážku 
rozšířili na všechny naše produkty a zřídili k tomu speciální platformu.“ Jednalo se o komplikovaný 
proces, v jehož rámci bylo nutné řešit problematiku ochrany osobních údajů, zajistit funkčnost 
internetových stránek na mobilních telefonech a tabletech, optimalizovat je pro vyhledávače, investovat 
do marketingu, nastavit systémy fakturace a skladového hospodářství – a službu propagovat na 
sociálních médiích. Transformace však měla úspěch.

Batak (v chorvatštině „palička na buben“) požádala o pomoc chorvatskou Erstebank, a to v podobě 
úvěru se zárukou Evropské unie a podporou Evropského investičního fondu. „Úvěr nám pomohl 
uskutečnit všechny potřebné změny a posílit naši přítomnost v online prostoru,“ dodává 
Paver. „Nakonec jsme nemuseli vůbec propouštět.“

Digitalizace budov

Spaceflow je společnost, která dokládá, jak se digitální transformace rozšiřuje do nejrůznějších částí 
našeho života – dokonce i do budov. „Naším posláním je propojit budovy s jejich nájemci,“ vysvětluje 
provozní ředitel společnosti Pavel Jiránek.

Společnost Spaceflow poskytuje digitální realitní služby pro obytné budovy. Jejím cílem je pomoci 
pronajímatelům přilákat a udržet si dobré nájemce a dosáhnout zisku. V souvislosti s pandemií koronaviru 
však došlo na nájemním trhu ke značnému posunu. „Pronajímatelé jsou pod rostoucím tlakem, aby 
nabízeli zajímavější a především bezpečnější nemovitosti,“ zmiňuje Jiránek. „Dříve byl náš produkt možná 
tak trochu ‚pro radost‘. Teď se ale stává nutností, chcete-li si zachovat konkurenceschopnost.“

Společnosti Spaceflow přitom pomáhá fond rizikového kapitálu Day One Capital, který sám využívá 
podpory Evropského investičního fondu v rámci unijního Investičního plánu pro Evropu. Díky tomu 
může společnost pracovat na dalším vývoji svého produktu, zaměstnat zhruba 20 nových pracovníků a 
výrazně rozšířit své podnikání.

Chorvatská restaurace i česká realitní aplikace přežily lockdown a připravily se 
na budoucnost
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BUDIŽ ELEKTŘINA

N amísto toho, aby si hrál s hračkami jako ostatní děti, rozebíral Igor Spinella domácí spotřebiče, 
protože ho zajímalo, jak fungují. Když mu bylo osm, vraceli se jeho rodiče z houbaření v kopcích 

regionu Emilia Romagna. Po příchodu domů je ale čekalo překvapení – spustili alarm, který zde malý 
Igor mezitím sestrojil a nainstaloval.

„Byl jsem střelené dítě. Odpoledne jsem trávil v rodinné garáži prací na svých vynálezech,“ vzpomíná 
Spinella, který je nyní, ve svých 40 letech, zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Eggtronic 
podnikající v oblasti výkonové elektroniky. Jeho společnost za necelých deset let přihlásila již více než 
240 patentů.

Ale stejně jako pro celou řadu „startupů“ byla pandemie pro Eggtronic tvrdou ranou. Naštěstí se 
společnosti podařilo získat úvěr ve výši 15 milionů eur z Evropského záručního fondu, který zřídila 
Evropská investiční banka jako pandemickou záchrannou síť. Eggtronic využívá tyto finanční prostředky 
k investicím do výzkumu a vývoje výrobků, které by mohly sehrát důležitou roli při plnění cílů, jež si 
Evropa stanovila v oblasti ochrany klimatu.

EIB podporuje inovativní evropské společnosti, pro něž je často obtížnější najít financování potřebné k 
jejich růstu, než je tomu ve Spojených státech nebo Asii. „Společnost Eggtronic vyvinula velmi inovativní 
produkty v oblasti s velkým potenciálem,“ vysvětluje investiční specialista EIB Fabrizio Morgera, který na 
úvěru pracoval.

Neviditelný přítel

Spinella působí v sektoru výkonové elektroniky, kterou nazývá „neviditelným přítelem, který dává svět 
do pohybu“. Výkonová elektronika je technologie, která reguluje tok elektřiny prostřednictvím 
tranzistorů umístěných v elektrických a elektronických zařízeních. Všechny desky používané ve 
výkonové elektronice při svém provozu ztrácejí část elektrické energie. Typickým zdrojem neefektivity 
je přechod tranzistorů z polohy zapnuto do polohy vypnuto.

K dosažení co nejvyšší energetické účinnosti zařízení technologické společnosti v posledních 
desetiletích nahradily konvenční křemíkový spínač v elektrickém obvodu rychlejšími tranzistory z nitridu 
gallia. Tranzistory z tohoto materiálu jsou ale dražší. Společnost Eggtronic změnila architekturu 
měničů výkonu a tím dále snížila ztráty při přepínání. V této průkopnické architektuře funguje 
standardní křemík stejně dobře jako nitrid gallia a nitrid gallia dokonce třikrát lépe než tentýž polovodič 
v tradiční architektuře.

Pohodlné a udržitelné

Více výkonu s menšími ztrátami energie umožňuje společnosti Eggtronic vyrábět menší zařízení.  
A protože mají vysokou energetickou účinnost, mají zařízení této společnosti zároveň 
mnohem menší uhlíkovou stopu.

Když covid-19 pustošil svět, „drželi jsme kormidlo pevně v rukou,“ říká Spinella. „Úvěr EIB nám pomáhá 
znovu se těšit na budoucnost.“

Ital využil svou dětskou vášeň pro vynálezy a přetavil ji ve firmu, která by díky 
své energeticky účinné elektronice mohla výrazně snížit emise uhlíku
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ZVUK BRÝLÍ

N áctiletí často považují nápady svých rodičů za otravné či nepodstatné. Ale od chvíle, kdy Ferruccio 
Bottoni před dvěma lety vyrobil své brýle Fauna, je má jeho dcera prakticky neustále na očích. 

„Uvědomil jsem si, že ty brýle jsou asi opravdu dobré,“ usmívá se Bottoni, spoluzakladatel a generální 
ředitel společnosti USound.

Společnost vyvíjí a uvádí na trh mikroreproduktory využívající technologii MEMS (Micro-Electro-
Mechanical System). Pandemie koronaviru ji ale přibrzdila. „Pandemie nás ochromila,“ říká. Vzal si proto 
od Evropské investiční banky úvěr ve výši 15 milionů eur s podporou Evropského záručního fondu. 
„Evropská investiční banka nás nechala volně nadechnout.“

Od mechaniky po mikroelektroniku

Audio součástky nedoznaly od 19. století výrazných změn. Ideou společnosti USound je vyrábět 
mikroreproduktory na bázi na polovodičových technologií. Nahrazením cívky, která se pohybuje 
v konvenčních křemíkových systémech, lze tyto lehké, malé reproduktory integrovat do technologií, 
které vyžadují minimalističtější design, jako jsou audio brýle a ultrazvukové aplikace. „Společnost USound 
zásadním způsobem proměnila celý audio průmysl,“ podotýká inženýr Evropské investiční banky 
Trudpert Schelb, který na tomto úvěru pracoval. „Jde o největší pokrok v technologii reproduktorů za celá 
desetiletí.“

Reproduktory MEMS společnosti USound využívají rozšířené pásmo, což umožňuje dosáhnout vysokého 
rozlišení zvuku a také využívat ultrazvukové aplikace v miniaturních zařízeních. Tyto reproduktory 
spotřebují až o 80 % méně energie než konvenční komponenty. Na trhu, na němž dominují asijští 
výrobci, se prodávají za konkurenceschopné ceny, i když jsou vyráběny v Evropě, většinou v Itálii.

Technologie USound je založena na piezoelektřině. Krystaly s těmito vlastnostmi se rozpínají nebo 
smršťují v elektrickém poli. Aby se mohl šířit zvuk, musí docházet k pohybu vzduchu. Malá struktura 
MEMS je proto připojena k membráně, což je velmi tenká plastová fólie, která se pohybuje nahoru a 
dolů. Výsledkem je systém, který funguje jako standardní elektrodynamický reproduktor, ale velká 
magnetická cívka je zde nahrazena integrovanými piezo aktuátory na čipu MEMS.

Pandemie koronaviru narušila celý dodavatelský řetězec společnosti. Musela proto odložit nebo 
dokonce úplně zrušit své nové projekty. Na trhu je přitom stále velký nedostatek potřebných 
elektronických komponent, a projekty proto dále stojí. „Úvěr nám hodně pomůže,“ říká, „protože vyřeší 
naše problémy s cash flow.“

Rakouská high-tech společnost USound se snaží prorazit s nejmenšími 
reproduktory na světě, které využívají digitální technologii s 80% úsporou 
energie
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RŮST A PŘITOM PODPOROVAT 
MENŠÍ

Č asto se říká, že malé podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Není divu. Většina evropských firem 
jsou malé a střední podniky (tzv. MSP), které zaměstnávají dohromady více než 100 milionů lidí. A 

téměř všechny z nich zaznamenaly během pandemie výrazný propad příjmů.

Technologická společnost TourRadar, která působí v oblasti cestovního ruchu, nebyla výjimkou. „Přišli 
jsme o 98 % našeho podnikání,“ konstatuje spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Travis 
Pittman. TourRadar provozuje online platformu, která umožňuje uživatelům rezervovat si několikadenní 
zájezdy ve více než 200 zemích. Platforma sdružuje více než 3 000 firem, včetně malých cestovních 
kanceláří, které by jinak měly problémy uspět na vysoce konkurenčním trhu. Omezení mezinárodních 
cest však uvedla tyto partnery „do stavu hibernace,“ lituje Pittman. „Byli nuceni propustit podstatnou 
část svých zaměstnanců, včetně lokálních průvodců a podpůrného personálu.“

Evropská investiční banka podporuje společnost TourRadar formou rozvojového financování ve výši 14 
milionů eur v rámci Evropského záručního fondu, který pomáhá evropským podnikům přežít pandemii, 
udržet si zaměstnance a dále růst. Tzv. rozvojový úvěr se splácí stejně jako kapitálová investice, ale 
nezbavuje zakladatele začínajících společností vlastnictví jejich firmy. Úvěr umožní společnosti rozvíjet 
možnosti strojového učení s cílem zlepšit přesnost její platformy, pokud jde o hodnocení a vyhledávání.

Probuzení z hibernace

Cestovní ruch patří mezi odvětví, která pandemie zasáhla nejvíce. Objem mezinárodní osobní dopravy 
klesl z 1,4 miliardy cestujících v roce 2019 na 400 milionů v roce 2020. Aby se tato vídeňská společnost 
postavila znovu na nohy, musela zcela přehodnotit způsob svého podnikání. „Rozhodli jsme se naši 
platformu otevřít i individuálním zprostředkovatelům. Ti mohou nyní platformu využít k rezervaci 
některého z asi 50 000 zájezdů, které nabízíme," vysvětluje Pittman. „Tímto způsobem budou 
zprostředkovatelé schopni svým klientům najít nejlepší místní služby a naši lokální partneři budou 
profitovat z většího dosahu.“

Možná si myslíte, že individuální zprostředkovatelé cestovních služeb jsou již minulostí. 
Ovšem jen ve Spojených státech amerických samotných tito poradci v oblasti cestovního 
ruchu zaznamenali v roce 2021 76% nárůst v počtu zákazníků oproti stavu před pandemií. 
„Tento vývoj považujeme za jedinečnou příležitost, jak vstoupit na tento rostoucí trh, a dále navýšit 
nejen svůj vlastní zisk, ale i zisk našich lokálních partnerů,“ doplňuje Pittman.

Od tabulek k aplikacím

Ještě trefnějším příkladem tohoto symbiotického vztahu mezi malými společnostmi je Sennder. Tato 
přední evropská zasilatelská společnost se zaměřuje na nákladní dopravu na krátké vzdálenosti a nabízí 
jednotlivým speditérům přístup ke svému vozovému parku čítajícímu 12 500 nákladních vozidel 

Dvě inovativní společnosti se staví zpět na nohy a pomáhají jiným malým 
podnikům
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“ Tzv. rozvojový úvěr se splácí stejně jako kapitálová investice, ale 
nezbavuje zakladatele začínajících společností vlastnictví jejich firmy. ”

ODBRŽDĚNO

Pedro Oliveira začal podnikat v oblasti silniční nákladní dopravy se svým otcem v roce 1991. „Dnes máme 
vozový park čítající 30 tahačů, které vozí zboží po celé Evropě, a zaměstnáváme 40 lidí.“ Společnost přepravuje 
z Pyrenejského poloostrova do celé Evropy převážně stavební materiály, jako jsou těžké kovy, cement, železo 
a dřevo. „Je to výhodné“, říká, „protože tyto materiály jsou ve Španělsku a Portugalsku levnější.“

Pandemie covidu-19 znamenala citelný zásah do plánů společnosti. „Prožili jsme několik těžkých měsíců,“ 
vzpomíná Oliveira, který svou společnost Transoliveira provozuje z portugalského města Oliveira do Hospital. 
„Šlápli jsme na brzdu a naše nákladní auta se na tři měsíce zastavila.“

Rodinný podnik do té doby stabilně rostl, a Oliveirovou první starostí proto bylo zajistit, aby neutrpěl velké 
ztráty nebo nemusel dokonce firmu zavřít. „Situace byla velmi nestabilní a nejistá. Nevěděli jsme, co čekat,“ 
vysvětluje.

Oliveira situaci řešil pomocí úvěru se zárukou Evropské unie, který mu poskytla Caixa Geral de Depósitos s 
podporou Evropského investičního fondu rámci unijního Investičního plánu pro Evropu. Díky tomuto úvěru 
byl Oliveira schopen překlenout neočekávané finanční výpadky, zaplatit účty a především si udržet 
zaměstnance – to vše navzdory celosvětovému hospodářskému šoku. „Budoucnost je nejistá, a je tedy třeba 
hrát na jistotu,“ dodává.

provozovaných malými nezávislými dopravci. Toto odvětví bylo silně zasaženo aktuální pandemií, ale 
společnost Sennder prokázala svou odolnost. „Když začaly jednotlivé státy EU uplatňovat cestovní 
restrikce, utrpěla tím celá řada malých dopravních společností. Díky dlouhodobé smlouvě, kterou má 
Sennder s velkými klienty, ale nevznikly dopravcům tak velké škody,“ říká investiční specialista 
Aleksandar Mihajlovic, který pracoval nejen na tomto projektu, ale také na transakci TourRadar.

Evropská investiční banka poskytuje společnosti Sennder rozvojové financování ve výši 35 milionů eur 
na podporu vývoje jejího zasilatelského softwaru, který propojuje zasilatele a dopravce. Posílení 
takových společností, jako je Sennder, má zásadní význam vzhledem k dopadu onemocnění covid-19 
na dodavatelské řetězce po celém světě. „Sektor dopravy zdaleka není úplně digitalizován. Řada malých 
společností stále používá pro organizaci přepravy excelové tabulky. Software společnosti Sennder je 
pro tento silně tradicionalistický průmysl krokem do budoucnosti,“ říká Mihajlovic. „Tím, že se zaměřuje 
na digitalizaci a automatizaci, zvyšuje efektivitu systému a snižuje emise uhlíku.“
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“ Klimatická změna je nejpalčivější problém, kterému dnes svět čelí. Zároveň však ty 
nejinovativnější projekty na ochranu klimatu brzdí nedostatek financí, protože jsou považovány 
za příliš rizikové, a to zejména v rozvojových zemích. Evropská investiční banka pomáhá budovat 
partnerství s veřejnými dárci. Snižuje tak míru rizika pro soukromé investice do ochrany klimatu a 
udržitelnosti životního prostředí. Jen společně můžeme dosáhnout skutečné změny. ”
Milena Messori, vedoucí divize kapitálového financování a mikrofinancování mimo EU, EIB



EIB, jakožto klimatická banka Evropské unie, doplnila 
svůj klimatický plán o další rozměr, a to díky plánu 
adaptace a novému rámci, který zajišťuje, aby dlužníci 
plnili cíle Pařížské dohody.

Investice a poradenství v oblastech vesmírných 
technologií, oběhového hospodářství a městské 
dopravy pomáhají budovat udržitelnou budoucnost.
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“ EIB je nyní opravdu klimatickou bankou,“ uvedl výkonný místopředseda Evropské komise Frans 
Timmermans při představení adaptačního plánu Evropské investiční banky. „Celý přerod trval ani 

ne tři roky, což není ve finančním sektoru nic menšího než revoluce.“ Klimatický plán Evropské 
investiční banky je pětiletý plán, který podrobně popisuje, jakým způsobem budeme plnit naše 
závazky v oblasti ochrany klimatu a environmentální udržitelnosti. Zveřejnění plánu v roce 2020 bylo 
milníkem v naší práci. Nyní se zaměřujeme na provádění a rozvoj celé škály nových postupů, které 
zmíněný plán předvídá.

V tomto roce se náš klimatický plán zaměřil na:

•  Zahájení plánu adaptace EIB, který podporuje cíle stanovené ve strategii Evropské unie pro 
přizpůsobení se změně klimatu v rámci Unie i mimo ni. Zavázali jsme se navýšit do roku 2025 podíl naší 
podpory pro adaptaci na 15 % všech finančních prostředků banky určených na ochranu klimatu. To 
představuje téměř trojnásobný nárůst oproti objemu financování na podporu adaptace za posledních 
pět let. Oblasti našeho zájmu se zde pohybují od zvládání povodňových rizik a správy pobřežních 
oblastí, přes ochranu měst a odolnou infrastrukturu, až po výzkum a vývoj v oblasti inovací pro 
adaptaci. Klienti v EU budou mít přístup k platformě poradenských služeb na podporu plánování a 
investic do adaptace. Pokud jde o klienty mimo Evropskou unii, naše podpora se zaměří na 
nejzranitelnější místa, zejména v nejméně rozvinutých zemích a v malých ostrovních rozvojových 
státech.

•  Spuštění rámce pro sladění chování partnerů banky s Pařížskou dohodou, díky němuž se 
skupina EIB stane první mezinárodní bankou, která bude brát v potaz nejen klimatický dopad projektů, 
které financuje, ale také širší aktivitu dlužníků. Tento rámec zajistí, aby projekty financované EIB byly 
sladěny s Pařížskou dohodou a aby jednotlivé protistrany činily kroky směřující k dekarbonizaci jejich 
podnikání a posílení odolnosti vůči změně klimatu. V rámci této nové iniciativy budeme nabízet 
technickou podporu korporátním dlužníkům a finančním zprostředkovatelům, kteří vykazují vyšší 
emise, abychom jim pomohli splnit cíle Pařížské dohody.

•  Přijetí komplexního návrhu skupiny EIB na podporu mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, který dokládá, jak naše úvěry, naše finanční nástroje a také naše technická pomoc a 
poradenské služby mohou podpořit regiony a obyvatele, jimž jsou společné cíle v této oblasti nejvíce 
vzdáleny. V rámci Evropské unie bude skupina EIB podporovat všechny pilíře mechanismu pro 
spravedlivou transformaci. Mimo Evropskou unii pak podpoříme spravedlivou transformaci v kontextu 
našeho širšího rozvojového mandátu.

OPRAVDOVÁ KLIMATICKÁ 
BANKA

V roce 2021 jsme se zaměřili na realizaci klimatického plánu banky, včetně 
nových cest k dosažení našich cílů v oblasti klimatu

https://www.eib.org/en/stories/climate-bank-roadmap
https://www.eib.org/en/stories/climate-bank-roadmap
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Výrazně jsme také pokročili v následujících oblastech:

•  Revize rámce skupiny EIB pro environmentální a sociální udržitelnost s cílem zajistit silnější a 
systematičtější integraci opatření v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a společnosti do našich 
politik a standardů, včetně sledování dopadů a rozvojových výsledků a podávání zpráv o těchto 
skutečnostech. V roce 2021 proběhla veřejná konzultace a očekává se, že nový rámec bude spuštěn v 
prvním čtvrtletí roku 2022.

•  Revize úvěrové politiky v oblasti dopravy, včetně změny priorit podpory EIB v rámci klimatického 
plánu banky a posílení dopadu budoucích investic do dopravy. Veřejná konzultace proběhla v období 
od července do října 2021. Očekává se, že nová politika bude schválena v prvním čtvrtletí roku 2022.

“ EIB je opravdu klimatickou bankou. ”

Viceprezident banky Ambroise Fayolle k tomu, jak klimatický plán banky přispívá k 
ekologické obnově hospodářství po pandemii covidu-19 a podporuje cíle Zelené 
dohody pro Evropu:1:49

https://www.youtube.com/watch?v=FUaV1RsdYi0
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T homasi Grüblerovi bylo 26 let, když se svými přáteli postavil miniaturní satelit – tzv. CubeSat – pro 
výzkumný projekt na Technické univerzitě v Mnichově. Tehdy si uvědomili, že by jejich projekt mohl 

mít budoucnost i mimo akademickou půdu. Vysnili si firmu, která by vysílala do vesmíru podobná malá 
zařízení o velikosti krabice od bot. Na oběžné dráze by pak tyto satelity prováděly tepelné sledování celé 
zeměkoule a zajišťovaly ochranu před následky lesních požárů způsobených globálním oteplováním. 
Založili proto společnost OroraTech. „Mnoho společností a investorů žije v domnění, že když děláte něco 
užitečného proti změně klimatu, máte pak kvůli tomu nižší zisk,“ říká Grübler, kterému je nyní 30 let a je 
generálním ředitelem společnosti OroraTech. „To však není pravda. Je možné vybudovat i společnost, 
která bude profitovat z věcí prospěšných pro Zemi, namísto toho, aby jí škodila.“

Inovativní technologie, jako je ta společnosti OroraTech, jsou 
klíčem ke splnění cílů v oblasti ochrany klimatu, které si 
stanovily mezinárodní organizace, a pomáhají zároveň 
komunitám adaptovat se na důsledky změny klimatu. Pro 
úspěšné technologické startupy je však obtížné získat finanční 
prostředky pro dokončení výzkumu a rozšíření podnikání – jedná se o 
tzv. růstovou fázi v životním cyklu společnosti. Naštěstí pro společnost 
OroraTech je tu Bayern Kapital, společnost rizikového kapitálu, jejímž 

zřizovatelem je bavorský stát. Tato společnost totiž založila nový fond pro investice do rostoucích 
společností v hodnotě 165 milionů eur. „Chceme v Bavorsku vytvořit velké společnosti, které by se 
mohly prosadit i v německém či celoevropském měřítku. To by znamenalo mnoho pracovních míst i 
zvýšení místního HDP,“ vysvětluje Monika Steger, která v rámci společnosti Bayern Kapital řídí fond 
Wachstumsfonds Bayern 2.

Investiční kapitál společnosti Bayern Kapital pochází od bavorského státu a v případě Wachstumsfonds 
Bayern 2 také od Evropské investiční banky. Podniky ve fázi růstu spoléhají zpravidla na rizikový kapitál, 
který je ale dostupnější ve Spojených státech a Číně než v Evropě. Nedostatek tohoto kapitálu brzdí 
jejich růst nebo vede v konečném důsledku k jejich akvizici většími společnostmi z mimoevropských 
zemí. Právě z tohoto důvodu EIB, jakožto banka EU, investovala v březnu do Wachstumsfonds Bayern 2 
částku 50 milionů eur. „Tento typ investic posiluje podnikatelského ducha, bez něhož se žádná silná 
ekonomika neobejde a který v Německu trochu chybí,“ lituje Michael Raschke, který vede investiční 
jednotku EIB pro německé banky.

Satelity velikosti krabice od bot a bavorský fond rizikového kapitálu

Společnost OroraTech zatím využívá ve svém chráněném softwaru veřejné údaje pocházející z družic 
NASA a Evropské kosmické agentury. V lednu 2022 však vypustí své první miniaturní družice typu 
CubeSat. Za pět až deset let by chtěla mít společnost OroraTech síť 100 až 200 satelitů schopných 
pořizovat každou půlhodinu úplný snímek povrchu Země. Tyto družice budou měřit s velmi 
vysokým rozlišením teplotu zemského povrchu. Při tolika lesních požárech způsobených 
globálním oteplováním má tento fenomén velký význam z hlediska životního prostředí. „Naše 
společnost je pro nás samozřejmě velmi důležitá. Ale pracujeme na tom, aby byla důležitá pro všechny,“ 
přeje si generální ředitel Grübler a dodává: „Aby se starala o naši planetu.“

SILICON VALLEY NA ŘECE ISARU

Bavorský fond rizikového kapitálu podporuje podniky ve fázi jejich růstu. 
Příkladem je společnost OroraTech, jejímž cílem je zpomalit globální 
oteplování hašením lesních požárů

“ Je možné vybudovat i 
společnost, která bude 
profitovat z věcí prospěšných 
pro Zemi, namísto toho, aby jí 
škodila. ”
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VESMÍR PRO VŠECHNY

P ouť společnosti EnduroSat ze Země do vesmíru započala v roce 2015 na 25metrové půdě sofijského 
domu. Raycho Raychev, nyní 38letý zakladatel a generální ředitel společnosti, dal dohromady tým 

čtyř mladých bystrých inženýrů a dal jim za úkol zpřístupnit vesmír vědcům a podnikatelům z celého 
světa. „Věříme, že univerzální přístup do vesmíru by mohl zásadním způsobem zlepšit život na Zemi,“ 
říká Raychev.

EnduroSat otevírá podnikům a vědcům příležitosti v kosmickém výzkumu prostřednictvím svých 
flexibilních víceúčelových družic NanoSat, které lze speciálně přeprogramovat na každou misi. Software 
společnosti umožňuje těmto drobným satelitům plnit vícero úkolů bez nutnosti ladit jejich hardware. 
„Klasická družice je uzpůsobena pouze pro jeden specifický senzor,“ vysvětluje Raychev. „My jsme toto 
ustálené schéma rozbili a navrhli satelitní platformu, která je schopna nést různé senzory a elektroniku, 
aniž by bylo nutné pro každý náklad upravovat její hardware.“ Tento přístup má výhody i pro 
prostředí v kosmu, protože vyžaduje pro určitý počet aplikací méně družic a také méně 
startů. Tím se snižují emise CO2 při startu a vzniká méně odpadu na oběžné dráze.

Problémy s financováním

Pandemie covidu-19 ale přinesla společnosti problémy. Zpožděné starty raket, nedostatek součástek a 
také logistické problémy s přesunem techniků a komponent vedly společnost k tomu, že se obrátila 
Evropskou investiční banku s žádostí o financování. Banka pak s podporou Evropského záručního fondu 
poskytla společnosti EnduroSat smlouvu o rozvojovém úvěru ve výši až 10 milionů eur. „Jde o malou 
inovativní společnost, která působí ve strategickém odvětví dobývání vesmíru a která byla citelně 
zasažena aktuální pandemií,“ říká investiční specialista EIB Luis Cervera Lozano.

Vesmírné priority EU

Kosmický průmysl je pro Evropskou unii strategickou prioritou. Toto odvětví, kterému kdysi dominovaly 
státem podporované subjekty, prochází velkou proměnou, neboť technologický pokrok umožňuje 
vstup na trh novým soukromým společnostem. Podle Evropské kosmické agentury každé euro 
investované do dobývání kosmu přinese v průměru šest eur pro hospodářství. Kosmický průmysl tak 
získává zásadní význam pro růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost v oblasti pokročilých 
technologií. Kosmické technologie na oběžné dráze ve spojení s aplikacemi na Zemi mohou navíc 
přinést konkurenční výhody v mnoha odvětvích, včetně námořní plavby, letectví, zemědělství, řízení 
přírodních zdrojů, pojišťovnictví, finančního obchodování a logistiky.

„Je skvělé, že EIB má zájem o dobývání kosmu,“ raduje se Raychev. „Toto odvětví totiž bude hrát každým 
rokem čím dál důležitější roli.“

Technologie nanosatelitů bulharské technologické společnosti EnduroSat 
pomáhá vědcům a podnikům snižovat jejich náklady na přístup k vesmírným 
senzorům a vybavení
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SUBATOMÁRNÍ KLIMATICKÁ 
ŘEŠENÍ

N a krásném předměstí Lundu vzniká jeden největších projektů výzkumné infrastruktury v Evropě 
pod názvem Evropský spalační zdroj neutronů (ESS – European Spallation Source). ESS, jejž 

společně vlastní 13 evropských zemí, bude domovem pro největší zdroj neutronů na světě. Toto zařízení, 
které je lákadlem pro vědce z celého světa, má umést cestu průkopnickým vědeckým objevům a 
zodpovědět největší otázky lidstva – tím, že se zaměří na výzkum materiálů na nanoúrovni s využitím 
subatomárních částic. „ESS ovlivní celou řadu oblastí, které jsou pro nás všechny životně důležité,“ říká 
vedoucí oddělení pro vztahy s hostitelskými státy Pia Kinhult. „Jsme součástí řetězce, který si klade za 
cíl prosazovat v Evropě inovace a nacházet řešení klimatické změny a dalších společenských výzev.“

Vybudování 700metrového komplexu (o velikosti 13 fotbalových hřišť) vybaveného 15 laboratořemi s 
nejmodernějšími přístroji a vybavením, a také protonovým akcelerátorem o délce 600 metrů, je však 
velká investice. Evropská investiční banka vyčlenila na podporu ESS úvěrový rámec, který má pomoci 
zajistit, aby se Evropa udržela na čele mezinárodního vědeckého výzkumu.

Rychlejší a chytřejší experimenty s neutrony

Nenechte se zmást jejich mikroskopickou velikostí – neutrony nám pomáhají porozumět světu okolo 
nás. Tyto částice, které se nacházejí v jádru atomu, přinášejí řadu výhod oproti jiným technologiím při 
studiu všech druhů látek a materiálů. „Neutrony jsou rychlé, chytré a také ‚hodné‘, protože neničí vzorky 
jako třeba rentgenové paprsky,“ vysvětluje Kinhult. „Umožňují studovat křehké materiály, jako jsou 
bílkoviny a živé buňky, a také detekovat vodík, který hraje klíčovou roli téměř ve všech biologických 
procesech.“

Evropská podpora inovací ve Švédsku

Spalační reakce je proces, kdy protony urychlené takřka na rychlost světla dopadají na terčové jádro z 
wolframu, čímž se tvoří paprsky neutronů. Díky pozorování uvolněných neutronů, které následně 
procházející různými materiály, mohou vědci porozumět tomu, jak atomy a molekuly ve vzorcích 
interagují a jak se chovají, což jim dále pomáhá vylepšovat existující materiály a vyvíjet nové.

V roce 1932 prokázal James Chadwick existenci neutronu ve své relativně malé laboratoři v Anglii. Dnes 
už ale experimenty využívající neutrony vyžadují větší zařízení a sofistikovanější přístroje. ESS je 
obrovský projekt, který si vyžádal mnoho let práce. Stavební práce měly být dokončeny v prosinci 2021. 
„Historicky nebyla výstavba takových zařízení nikdy jednoduchá,“ připomíná Kinhult. „Záhy jsme si 
uvědomili, že si budeme muset opatřit peníze nejen na výstavbu, ale i na budování naší provozní 
kapacity, jež bude záležitostí několika příštích let.“

Cílem švédského neutronového zdroje je pozvednout evropský výzkum 
materiálů a ekologických inovací na dosud nepoznanou úroveň
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Financování ESS ve výši 50 milionů eur poskytnuté Evropskou investiční bankou využívá podpory z 
programu InnovFin (program finanční podpory EU pro inovátory) – iniciativy, kterou skupina EIB spustila 
ve spolupráci s Evropskou komisí v rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Tento 
úvěrový rámec představuje již třetí tranši od roku 2016, přičemž celková výše finanční pomoci činí 
200 milionů eur. „InnovFin poskytuje financování na podporu projektů výzkumu a inovací, 
jako je výzkumná infrastruktura,“ říká Aristomenis Pofantis, vedoucí inženýr pro udržitelný 
a digitální průmysl Evropské investiční banky. „Svým úvěrovým rámcem chtěla EIB zajistit 
možnost dokončení tohoto ambiciózního projektu bez nákladných průtahů, a to navzdory 
přetrvávajícím obtížím způsobeným pandemií onemocnění covid-19.“

Zelenější výzkum a inovace v Evropě

Evropa vždy stála v popředí neutronového výzkumu, ale ESS je mnohem více než jen zdroj neutronů. Po 
svém dokončení tento komplex promění způsob, jakým vnímáme výzkum v Evropě i ve zbytku světa. 
Každoročně přivítá až 3 000 hostujících vědců z univerzit, ústavů a komerčních společností po celém 
světě, aby zde provedli přibližně 800 pokusů. „Spolupráce je jádrem ESS,“ vysvětluje Kinhult. „Budeme 
disponovat širokou škálou přístrojů, jež budou vědci moci využít k provádění různých experimentů a 
díky nimž budou schopni získat výzkumné údaje vyšší kvality nezbytné k řešení problémů moderní 
doby.“

Výzkumný komplex má i svůj ekologický rozměr, neboť nabízí jedinečné možnosti pro výzkum v oblasti 
udržitelnosti a klimatu, a díky přebytečné energii také vytápění pro tisíce rodinných domů a dalších 
objektů v okolí. „Vše je dnes založeno na údajích z výzkumu, včetně boje proti změně klimatu,“ dodává 
Kinhult. „Experimenty prováděné v našem zařízení přispějí k vývoji inovativních a udržitelnějších 
materiálů a ekologicky šetrnějších řešení pro energetiku a dopravu.“

“ Nenechte se zmást jejich mikroskopickou velikostí – neutrony nám 
pomáhají porozumět světu okolo nás. ”
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ZNOVU V MÓDĚ

V še začalo jednoduchými žlutými šaty vyrobenými ze starých vyřazených džínů. Byl to vůbec první 
kus oblečení kompletně vyrobený z jiného recyklovaného oděvu. Postarala se o to před sedmi lety 

tehdy právě založená společnost Renewcell. „Ty jediné šaty otřásly celým systémem,“ říká Tahani 
Kaldéus, vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti Renewcell. „Změnila se tím spotřební rovnice 
módního průmyslu.“

Když tato stockholmská společnost zabývající se recyklací textilu představila své žluté šaty v červnu 
2014 na módní přehlídce, vysloužila si všeobecný obdiv, protože se na první pohled ničím nelišily od 
jiných šatů, zakoupených u jednoho z předních maloobchodníků. Rozdíl však byl v technologii. 
Renewcell je jednou z prvních průmyslových společností, které proměňují staré oděvy na nové textilie 
s využitím ekologicky šetrného chemického procesu recyklace. Společnost chce ukázat světu, že 
recyklované oblečení skutečně funguje. Pomocí patentované technologie se oděvy cupují na 
drť, která se poté zpracovává na vlákno a mění na nitě. „Oděvy vyrobené z recyklovaných 
materiálů už nějakou dobu existují,“ podotýká Harald Cavalli-Björkman, ředitel marketingu společnosti 
Renewcell. „Můžete se setkat s řadou recyklovaných oděvů vyrobených z polyesteru pocházejícího z 
recyklovaných lahví. My jsme ale průkopníky v oblasti recyklaci textilu na textil. Staré oděvy používáme 
k výrobě nových ve stejné kvalitě.“

Oblečení nemusí skončit na skládce

Evropská investiční banka podepsala v červnu se společností Renewcell smlouvu o úvěru ve výši až 
311 milionů SEK, tedy asi 30 milionů eur. Tento úvěr, který získal záruku Evropské komise, pomůže 
vybudovat první komerční závod na kompletní recyklaci oděvů. Závod se bude nacházet ve švédském 
městě Sundsvall a bude mít produkční kapacitu 60 000 tun textilní drti ročně.

Společnost Renewcell již společně s renomovanými módními značkami uvedla na trh tisíce kusů oděvů 
vyrobených z jiných, recyklovaných oděvů. „Tyto kusy vypadaly a působily na dotek přesně stejně jako 
běžné oblečení a rychle se vyprodaly,“ říká Kaldéus. „Nabídli jsme zákazníkům pěkné oblečení za 
přiměřenou cenu, a dali jsme jim tak možnost snáze zvolit produkt, který bude více odpovídat 
principům oběhového hospodářství.“

Proces používaný společností Renewcell pomáhá také chránit klima a životní prostředí. Stejně jako u 
jiných výrobců oděvů využívá k výrobě textilních vláken celulózu. Tím, že tuto surovinu získává z 
textilního odpadu a nikoli ze dřeva, pomáhá společnost snižovat odlesňování, uchovávat přírodní 
stanoviště a chránit biologickou rozmanitost. „Oběhové hospodářství je klíčovým prvkem Zelené 
dohody pro Evropu,“ zdůrazňuje Darragh Mac Neill, vedoucí specialista Evropské investiční banky pro 

Švédská společnost Renewcell ve svém recyklačním závodě vyrábí nová 
vlákna ze starých oděvů rozcupovaných na drť. Tuto svou patentovanou 
technologii chce využít ke zvýšení udržitelnosti módního průmyslu
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oblast průmyslu. „Narůstají zejména obavy z hromadění textilního odpadu. Více než polovina 
vyřazených oděvů končí v Evropě na skládkách nebo ve spalovně. Pouze 1 % je recyklováno. Musíme 
proto rychle změnit způsob, jakým zacházíme s cennými přírodními zdroji.“

Výroba přírodních textilií, jako je len či bavlna, spotřebovává také hodně vody. „Světová populace roste 
a všichni se potřebují oblékat,“ podotýká úvěrová pracovnice Evropské investiční banky Celine Rottier, 
která se na projektu Renewcell podílela. „Budoucí módní průmysl ale musí být udržitelnější a odolnější. 
Opětovné používání a recyklace jsou jedinými způsoby, jak přejít na model cirkulární výroby.“

Skoková změna díky covidu-19

Koronavirová krize je příležitostí, jak tuto proměnu urychlit. Uzávěry ekonomiky a další omezení z 
důvodů ochrany veřejného zdraví významně narušily dodavatelské řetězce v oděvním průmyslu a 
urychlily přechod k online distribuci zboží. Zákazníci si jsou stále více vědomi vlivu svých nákupních 
rozhodnutí na životní prostředí a očekávají, že se společnosti v oboru budou řídit přísnějšími etickými a 
ekologickými standardy. Celá řada módních značek vychází z krize s větším důrazem na udržitelnost.

Přechod k udržitelnosti urychlují také inovace. „A tady přicházíme ke slovu my,“ říká další úvěrová 
pracovnice Evropské investiční banky Elsa Lopez Formoso. „Překlenujeme inovační údolí smrti.“

Údolí smrti je pojem inspirovaný známou přírodní oblastí v Severní Americe, který podnikatelé používají 
k popisu citlivé fáze po skončení výzkumu a vývoje a před úspěšným zavedením určité inovace. 
Společnosti často v raných fázích vývoje svých produktů využívají nejrůznější granty a formy 
limitovaného financování. Jakmile jsou však připraveny na spuštění běžné výroby, mají kvůli riziku 
spojenému s novými technologiemi často problém získat od soukromých investorů větší objemy 
finančních prostředků. „Zde mohou finance a schválení ze strany Evropské investiční banky zvýšit 
důvěru soukromého sektoru natolik, aby investoval do navýšení rozsahu využití cirkulárních inovací,“ 
vysvětluje Cavalli-Björkman ze společnosti Renewcell. „Takto můžeme zapojit všechny do udržitelné 
budoucnosti.“

“ Nabídli jsme zákazníkům pěkné oblečení za přiměřenou cenu, a dali jsme jim 
tak možnost snáze zvolit produkt, který bude více odpovídat principům 

oběhového hospodářství. ”

Podívejte se, jak společnost Renewcell barví módní průmysl na zeleno1:44

https://www.youtube.com/watch?v=Lc3r5CmWguo
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MÉNĚ EMISÍ, NIŽŠÍ CENY

J ak může banka motivovat společnosti ke snižování emisí? My uvažujeme takto: spojíme úrokovou 
sazbu našeho úvěru s nižšími emisemi. Tuto metodu jsme poprvé použili v červenci, kdy jsme 

podepsali úvěr ve výši 300 milionů eur pro obří italskou energetickou společnost Enel – tato částka 
představuje první polovinu transakce v hodnotě 600 milionů eur. 
Společnost přitom získá výhodnější podmínky úvěru, pokud sníží své 
emise CO2 na určitou úroveň – když se jí to nepodaří, zaplatí na úrocích 
více. „Takovéto nastavení motivuje společnost k dekarbonizaci,“ 
podotýká úvěrový pracovník EIB Giulio Horvath, která na této transakci 
pracoval. „Jde o něco, co jsme už nějakou dobu chtěli udělat, a věříme, 
že se tento model podaří zreplikovat u dalších klientů na dalších trzích.“

Enel, jakožto největší soukromý producent energie z obnovitelných zdrojů na světě, je průkopníkem v 
oblasti cíleného financování. V roce 2019 vydala společnost dluhopisy v hodnotě 1,5 miliardy USD s 
podmínkami splácení navázanými na určitý cíl v oblasti obnovitelné energie – jednalo se o první takový 
dluhopis na trhu. Od té doby společnost vyvinula strategii navázání svých finančních činností na cíle 
udržitelného rozvoje OSN.

Jednou z výhod navázání financování na konkrétní cíle, namísto jednotlivých projektů, je 
fakt, že podporuje silnější motivaci k jejich splnění v rámci celé společnosti. „Financujete-li 
společnost na základě jednotlivých projektů, nemůžete si být na 100 % jisti, že všechny různé části 
podniku budou směřovat ke stejnému cíli,“ říká vedoucí oddělení financí a pojištění společnosti Enel, 
Alessandro Canta. „Pokud však tuto logiku změníte a začnete financovat určitou strategii, získáte větší 
jistotu, že celá společnost napře své úsilí k dosažení daného cíle.“

Výše úroků, které bude Enel platit za úvěr EIB, bude záviset na její schopnosti snížit do konce roku 2023 
průměrný objem CO2 vyprodukovaný všemi jejími elektrárnami na maximálně 148 g na kilowatthodinu. 
Toto snižování bude nezávisle ověřováno. Z úvěru EIB budou financovány projekty zaměřené na posílení 
odolnosti a kvality italských energetických sítí, což následně zlepší schopnost těchto sítí přebírat energii 
z obnovitelných zdrojů a jejich odolnost vůči vyšším průměrným teplotám a také častějším vlnám veder, 
které se dají v důsledku změny klimatu očekávat. Většina projektů bude probíhat v chudších částech 
Itálie, zejména na jihu, kde je infrastruktura staršího data.

K dosažení svého cíle v oblasti emisí CO2 plánuje společnost Enel také uspíšit uzavření některých 
uhelných elektráren a krom toho zavedla ve více než 30 zemích, kde působí, tříletý plán instalace 
obnovitelných zdrojů elektřiny s kapacitou 20 GW. Finanční nástroje navázané na cíle udržitelnosti 
představovaly minulý rok téměř třetinu dluhu celého koncernu Enel. Společnost chce tento podíl zvýšit 
na téměř 50 % do roku 2023 a až 70 % do roku 2030. „Když někteří lidé slyší slovo ‚udržitelnost‘, představí 
si solidaritu, ale pro obchodní společnost má udržitelnost vlastní hodnotu,“ dodává A. Canta. „Udržitelné 
společnosti jsou dlouhodobě méně rizikové a hodnotnější.“

Společnost Enel může získat nižší úrokovou sazbu pro své financování 
spojené s ochranou klimatu – ale jen pokud sníží více své emise CO2

“ Udržitelné společnosti jsou 
dlouhodobě méně rizikové a 
hodnotnější. ”
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EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ

N ejlepším způsobem, jak snížit emise skleníkových plynů, je vyhnout se spotřebě energie jako 
takové. Cílem koncernu Glen Dimplex je vytvořit inteligentní a energeticky účinné systémy, které 

budou používat čistou elektřinu, a ne ropu či zemní plyn. „V dekarbonizaci spatřujeme příležitost a 
zároveň závazek k dosažení trvalé změny,“ říká generální ředitel Fergal Leamy. Glen Dimplex, do jehož 
celoevropské řady přístrojů na vytápění a ventilaci patří například značky Nobo, Noirot a Xpelair, 
zkoumá, jak zvýšit jejich efektivitu prostřednictvím chytrých zařízení připojených k internetu věcí.

Digitalizace ke zvýšení energetické účinnosti

Většina rezidenčního vytápění v Evropské unii stojí na fosilních palivech. Přechod na elektřinu 
automaticky snižuje emise oxidu uhličitého. Lepší konektivita, společně s inteligentním elektronickým 
ovládáním v rámci – například – jednoho rodinného domu pak snižuje množství použité elektřiny. Podle 
vedoucího inženýra Evropské investiční banky pro udržitelný a digitální průmysl Arise Pofantise to může 
vést ke zvýšení energetické účinnosti o více než 15 %. EIB pomohla v roce 2021 koncernu Glen Dimplex 
svým úvěrem financovat oblasti výzkumu a vývoje. „Pojem ‚digitalizace‘ se někdy používá příliš široce,“ 
zmiňuje Pofantis. „Glen Dimplex však do svých výrobků a systémů skutečně zabudovává propojená a 
inteligentní řešení. Z toho plynou důležité výhody.“

Z inovací společnosti Glen Dimplex spojených s internetem věcí teď profitují zákazníci, kteří mohou 
nově své vytápění ovládat vzdáleně prostřednictvím mobilní aplikace. To znamená, že mohou zapnout 
topení před svým příchodem z práce a nemusí zbytečně vytápět prázdný dům. Samotné spotřebiče 
jsou inteligentnější a jsou schopné fungovat efektivněji díky funkcionalitám, jako jsou senzory měřící 
pokojovou teplotu, předpovídání počasí a detekce otevřených oken.

Koncern Glen Dimplex se rovněž podílel na testech a prvotních obchodních partnerstvích s dodavateli 
médií a poskytovateli platforem pro správu energií, kde je internet věcí využíván k řízení jednotlivých 
topných zařízení ve více rodinných domech zároveň, s cílem dosáhnout další flexibility a vyšší 
energetické účinnosti, aniž by tím bylo ohroženo pohodlí spotřebitelů. Pokud se tak děje ve velkém 
měřítku, může to mít významný dopad na emise. „Tato technologie je již k dispozici a má velký 
potenciál,“ říká ředitelka koncernu pro vnější vztahy Rowena McCappin. „Problém spočívá ve 
vytváření nabídek, které budou škálovatelné a umožní nám zajistit spotřebitelům skutečně 
hmatatelné výhody.“

Financování EIB podporuje výzkum prováděný společností ve Francii, Irsku, Německu a Nizozemsku. 
Koncernu Glen Dimplex se podařilo udržet laboratoře a výzkumné týmy v provozu i během pandemie. 
To jej teď podle generálního ředitele Leamyho staví do dobré pozice, aby přispěl k řešení klimatické 
změny. „Po celé Evropské unii jsou plány obnovy po pandemii covidu-19 nedílně spjaty s ekologicky 
zaměřeným růstem a spravedlivou transformací na udržitelnější svět,“ dodává.

Dublinský koncern věří, že internet věcí může pomoci snížit emise z vytápění 
domácností
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“ Egypt má velké plány na 
zlepšení dopravy a zvýšení její 
udržitelnosti. ”

STAROVĚKÉ PAMÁTKY, 
MODERNÍ METRO

N oura Saad pracuje jako knihovnice v Gíze, poblíž známé Sfingy a Velké pyramidy. Řadu let přitom 
cestovala do práce autem nebo autobusem a bojovala s dopravními zácpami a zpožděními. Dnes 

už dojíždí jinak. V průběhu loňského roku začala využívat nově prodlouženou trasu metra. Jde o součást 
velkého egyptského dopravního projektu, který se zaměřuje na modernizaci a rozšiřování káhirské 
podzemní dráhy, která je místy v havarijním stavu. „Když jedu do práce metrem, ušetřím víc než hodinu,“ 
vysvětluje Saad. „Vyhnu se káhirským zácpám a nepotřebuji autobus ani taxi.“

Projekt metra a s ním související program přeměny železničních tratí na metro či tramvaj umožňují lidem 
najít si lepší práci v nových lokalitách a studentům snadněji dojíždět do lepších škol. Dopravní změny jsou 
přínosem také z hlediska klimatu, protože se jedná o alternativu k automobilům či autobusům. Káhira je 
jedním z dopravně nejvytíženějších měst na světě a znečištění ovzduší je zde často vyšší, než doporučuje 
Světová zdravotnická organizace.

Nejrychlejší cesta do města a zpět

Egypt má velké plány na zlepšení dopravy a zvýšení její udržitelnosti. V květnu podepsaly Evropská 
investiční banka a Egypt smlouvu o druhé tranši úvěru ve výši 1,1 miliardy eur na financování 
projektů metra a tramvají ve dvou největších egyptských městech Alexandrii a Káhiře. Tyto 

metropolitní oblasti prošly během několika posledních desetiletí 
rychlým růstem a jejich dopravní sítě neudržely krok s narůstající 
poptávkou. Dalším velkým dopravním projektem, který by měl již 
brzy začít, jsou práce na rekonstrukci železniční trati Tanta – 
Al-Mansura – Damietta. Výsledkem bude modernizace 119 km 
dlouhé trasy důležitého spojení mezi městem Tanta ležícím přibližně 
100 km severně od Káhiry a významným středomořským přístavem 
Damiettou.

Od začátku 90. let minulého století již půjčila Evropská investiční banka Egyptu finanční prostředky na 
všechny tři stávající trasy metra v metropoli Káhiře. Během posledních osmi let přitom investovala více 
než 2 miliardy eur na pomoc Egyptu ve snaze zkvalitnit dopravu a snížit její škodlivost pro životní 
prostředí.

Více času v práci a s rodinou

Tři trasy káhirského metra přepraví každý den několik milionů lidí – ve městě, jehož populace už přesáhla 
20 milionů. Tyto trasy, postavené již v 80. letech 20. století, nutně potřebují modernizovat. Na africké 
poměry předběhlo káhirské metro dobu a stalo se jednou z prvních podzemních drah na kontinentu 

Egyptské projekty ekologické dopravy mění modely cestování ve dvou z 
největších afrických měst. Přečtěte si, jak Egypt plánuje dosáhnout 
udržitelnosti svých velkých měst
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pokrývající celé město. Dosud jde o největší metro v Africe a na Blízkém východě. Jeho údržba a 
modernizace však pokulhávají. „Finanční prostředky poskytnuté naší bankou zvýší produktivitu a 
zkvalitní život ve městě, protože lidé stráví méně času v dopravních prostředcích a více času v práci a s 
rodinou,“ konstatuje úvěrový pracovník Evropské investiční banky Boris Stein von Kamienski. Úvěr 
zvyšuje také kvalitu železničních tratí v zemi a podporuje ekologickou a udržitelnou dopravu.

Oslovení globálních partnerů

Nové financování je klíčem k tolik potřebné modernizaci. „Spolupráce mezi Egyptem a Evropskou unií 
má pro nás velký význam, protože nám pomáhá dosáhnout pokroku ve stavebních pracích a 
zmodernizovat signalizační systémy jednotlivých tratí metra,“ říká vedoucí Národního úřadu pro 
egyptské tunely Essam Waly. „Finanční partnerství nám pomáhá zkrátit čas potřebný pro dojíždění, 
omezuje dopravní zácpy a o mnoho milionů tun snižuje emise oxidu uhličitého.“

JAK ČELIT KLIMATU

Každý ví, že změna klimatu je velkou a dlouhodobou výzvou. Technická pomoc ze strany poradenských 
služeb EIB v oblasti ochrany klimatu pomáhá institucím po celém světě rozpoznat budoucí vývoj a najít 
možnosti, jak na něj reagovat. Zde jsou některé z programů, které v současné době probíhají mimo Evropskou 
unii.

Zelené brány

Nástroj na podporu opatření v oblasti klimatu řeší možnosti podpory klimatického financování pro banky a 
finanční instituce mimo Evropskou unii. „Klimatická opatření tvoří velmi rychle se vyvíjející odvětví,“ říká 
vedoucí poradce EIB Michael Steidl. „Banky v takových zemích, jako je Gruzie, státy jižního sousedství, 
západního Balkánu a subsaharské Afriky, potřebují pomoc spočívající ve sdílení poznatků a osvědčených 
postupů. Díky tomu lépe porozumí finančním rizikům a příležitostem, které s sebou přinášejí opatření v 
oblasti klimatu.“ Cílem těchto iniciativ je vytvořit zelené brány, které budou stimulovat ekologicky zaměřený 
růst a posílí přítomnost EU v těchto zemích.

Nutné jsou také strategie související s dopadem klimatických rizik a příležitostí na činnost a finanční plánování 
bank a finančních institucí. Právě takovou spolupráci jsme zahájili s Bank of Georgia, a to v rámci programu 
technické pomoci financovaného z našeho svěřeneckého fondu pro technickou pomoc v rámci Východního 
partnerství. Díky nedávnému příspěvku ve výši 20 milionů eur, který do našeho Mezinárodního fondu pro 
iniciativy v oblasti klimatu poskytlo německé ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné 
bezpečnosti, budeme schopni tuto podporu rozšířit na banky ve více zemích.

Finanční inkluze v afrických, karibských a tichomořských státech a v zemích jižního sousedství

V důsledku uzávěr ekonomiky v době pandemie zastavila řada mikrofinančních institucí vyplácení úvěrů a 
zároveň byla nucena poskytnout moratorium klientům, kteří nebyli schopni splácet své úvěry. Evropská 
investiční banka a lucemburská vláda si uvědomily, že mikrofinanční instituce a celý sektor mikrofinancování 
budou během tohoto náročného období potřebovat podporu. Proto jsme se v rámci našeho fondu pro 
finanční inkluzi soustředili na podporu související s pandemií covidu-19. Tento fond je grantovým programem 
technické pomoci, který nabízí poskytovatelům mikrofinančních služeb a dalším subjektům působícím v 
odvětví inkluzivního financování v afrických, karibských a tichomořských státech a v zemích jižního sousedství 
možnost požádat o granty určené ke zvýšení jejich kapacit v řadě klíčových oblastí. Žadatelům pomáháme 
řešit dopady onemocnění covid-19 nebo urychlit proces digitalizace a lépe tak překonat aktuální krizi.
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“ Dlouho se mělo za to, že přelomové inovace jsou možné jen v hospodářsky vyspělých 
regionech. Dnes vidíme v tomto ohledu zásadní posun. Čím více podporujeme lidskou 
vynalézavost a schopnost tvořit a inovovat, tím více naše Unie využívá své schopnosti vytvářet 
přidanou hodnotu. V regionech soudržnosti jsme podpořili přelomové inovace mladých, 
talentovaných a různorodých týmů, jež posunují hranice vědy a podnikání. ”
Hristo Stoykov, vedoucí divize pro financování růstu a rozvojové úvěry, EIB

“ Inkluzivita znamená, že středobodem veškeré naší činnosti jsou lidé. Vždy se nejprve ptáme, 
jak můžeme prostřednictvím našich projektů nejlépe podpořit lidská práva, jak můžeme začlenit a 
oslovit ty, kteří mají méně příležitostí, a jak můžeme budovat silné a odolné komunity, jež budou 
lépe připraveny obstát v globálních výzvách, jako je změna klimatu. ”
Yasmine Pagni, vedoucí oddělení sociální politiky, EIB



Naše investice v oblasti soudržnosti pomáhají řešit 
nerovnováhu mezi zeměmi a regiony v Evropské unii. 
Jelikož investujeme do udržitelných projektů, přispívají 
tyto investice také ke spravedlivé transformaci směřující 
ke splnění našich klimatických cílů.

Mimo rámec Evropské unie podporujeme všechny druhy 
udržitelných odvětví po celém světě.
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REVOLUCE V POLSKÝCH 
SKLADECH
Pandemie byla ve znamení růstu elektronického obchodování. A díky tomu 
má polská společnost působící v oblasti robotiky zaděláno na úspěch, který 
by mohl pomoci vytvořit z Varšavy centrum inovací

K acper Nowicki pracoval nejdříve v Kalifornii během rozmachu zdejších internetových obchodů (tzv. 
dot-com boom) a poté přešel do Googlu, a to právě v době, kdy se tato společnost zapojovala do 

revoluce strojového učení. V roce 2016 si ale přečetl studii o využívání hlubokých neurálních sítí k 
ovládání robotů a usoudil, že dalším velkým technologickým skokem mohou být aplikace tohoto 
aspektu umělé inteligence v reálném světě. Ve spolupráci s vítězem různých soutěží v algoritmech a 
strojovém učení Markem Cyganem a zkušeným ředitelem startupů Tristanem d‘Orgevalem pak založil 
varšavskou robotickou společnost Nomagic.

Vyvíjení softwaru s umělou inteligencí a jeho integrace do průmyslových robotů ale nejsou levnou 
záležitostí. „K tomu, abyste mohli vyvinout produkt, který bude efektivní a zároveň dostatečně 
spolehlivý na to, aby splňoval provozní požadavky skladů, potřebujete značnou investici do výzkumu a 
vývoje,“ vysvětluje provozní ředitel společnosti Nomagic Tristan d‘Orgeval.

Startupy však obecně postrádají možnosti, jak financovat investice do svého růstu, a pandemie tento 
problém dále prohloubila. „Rychle jsme si uvědomili, že potřebujeme pomoc,“ říká Nowicki. „EIB byla 
schopna podpořit výzkum a vývoj potřebné k vytvoření inovativního produktu v Evropě. Jedná se o 
skvělý doplněk k soukromému kapitálu investovanému do naší společnosti Nomagic.“ V listopadu se 
společnost Nomagic stala v rámci Evropského záručního fondu prvním příjemcem 
rozvojového úvěru Evropské investiční banky na území Polska.

Cílem zmíněného fondu je využít záruky v hodnotě až 25 miliard eur poskytnuté zúčastněnými 
členskými státy EU jako pobídku pro financování ve výši až 200 miliard eur. „Umožňuje bance přebírat 
více rizik a půjčovat prostředky společnostem dotčeným pandemií covidu-19,“ říká investiční specialista 
EIB Philippe Hoett o transakci Nomagic.

Polská robotika nahradí nekvalifikovanou lidskou práci

Většina úkolů, které v moderních skladech zastávají lidé, spočívá v přemísťování výrobků z jedné krabice 
do druhé. K tomu je zatím potřeba lidská pracovní síla, protože většina moderních robotů není schopna 
identifikovat jednotlivé položky v přepravních bednách, jde-li řádově o stovky tisíc potenciálně 
odlišných položek. Společnost Nomagic řeší tento problém tím, že dodává do standardních robotických 
ramen software založený na umělé inteligenci, který robotům umožňuje manipulovat s širokou škálou 
produktů.

Software Nomagic se vyznačuje využitím hlubokých neurálních sítí. Roboti této společnosti jsou 
schopni produkty vyjmout z krabice, prohlédnout si je, zanalyzovat a umístit na požadované místo, a 
zhostit se tak únavných, opakujících se úkolů, které musí tradičně provádět skladníci. „Propojujeme naše 
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chráněné neurální sítě pro autonomní činnosti, naši cloudovou platformu pro vzdálené sledování a 
ovládání kontrolu robotů a hardware, který je uzpůsoben velkému souboru produktů a činností,“ 
popisuje Cygan, který zastává pozici ředitele společnosti Nomagic pro technologie. „Právě díky této 
kombinaci přináší náš projekt významné výhody.“

Elektronické obchodování a pandemie

Pandemie zvýraznila nutnost inovací a digitalizace v Evropě obecně – a přinesla nový růst právě na trhu, 
na kterém působí společnost Nomagic. „Pandemie zvýšila zájem spotřebitelů o elektronické 
obchodování. Tržní potenciál je tu obrovský,“ říká vedoucí poradce EIB v oblasti průmyslu Fouad Bitar. 
„Jde o obrovskou příležitost pro společnosti zabývající se automatizací skladového hospodářství, jako 
je Nomagic.“

Také Nomagic si je této příležitosti vědoma. „Krátce po vypuknutí pandemie prudce vzrostl zájem o 
elektronické obchodování. Zároveň bylo čím dál problematičtější bezpečně dopravit pracovníky do 
skladů,“ konstatuje Tristan d'Orgeval ze společnosti Nomagic. „Firmy se proto začaly zajímat o náš 
produkt.“

Projekt je průkopníkem evropských technologií. „Bývalo zvykem obstarávat si technologie ze Spojených 
států a dalších zemí mimo Evropskou unii,“ říká Nowicki. „My vytváříme produkt, který tu zatím 
neexistuje a který přinese užitek nejdříve právě v Evropě.“

Díky úvěru ze záručního fondu se společnost Nomagic může nyní zaměřit na výzkum a vývoj, a svůj 
projekt rozšířit. „S pomocí EIB můžeme i nadále financovat náš výzkum a dále budovat tuto inovativní 
technologii v Evropě,“ dodává Nowicki.

Projekt má i svůj regionální potenciál. Činnost společnosti Nomagic by mohla v Polsku podpořit 
zaměstnanost, vznik vysoce kvalifikovaných pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje, a také digitální 
soudržnost. Nomagic již sponzoruje laboratoř pro výuku robotiky na Varšavské univerzitě a ředitel pro 
technologie Cygan podporuje obor robotiky v rámci magisterského studia. „Přítomnost naší společnosti 
pomůže Varšavě a celému Polsku vybudovat si renomé evropského centra pro technologické 
společnosti a přiláká nové investory do střední Evropy,“ vysvětluje investiční specialistka EIB Iwona 
Biernat.

“ Pandemie zvýšila zájem spotřebitelů o elektronické obchodování.  
Tržní potenciál je tu obrovský. ”
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Dva polské projekty zaměřené na využívání optických vláken si daly za cíl 
uskutečnit digitální transformaci méně osídlených oblastí země a podpořit tak 
regionální ekonomiku a zlepšit životní prostředí

S třední a severovýchodní Polsko je díky křišťálově čistým řekám a malebným městečkům oblíbenou 
turistickou destinací. Hluboké lesy, křivolaká údolí a četná jezera však brání přístupu ke spolehlivým 

internetovým službám. To je v době, kdy roste význam práce z domova a kdy další důležité digitální 
služby vyžadují vysokou rychlost připojení, dost závažný problém. Několik polských společností pracuje 
na řešení této slabé konektivity výstavbou nových optických sítí ve venkovských oblastech. „Vytváříme 
jedinečný produkt, který na polském trhu dosud neexistoval,“ říká Jacek Wiśniewski, jehož společnost 
Nexera přináší rychlé digitální připojení do míst, kam se dosud nikdo z konkurence neodvážil.

Také další polská společnost Światłowód Inwestycje (S.I.) připravuje méně osídlené oblasti Polska na 
digitální budoucnost. Do roku 2025 obě tyto společnosti vybudují přístupové sítě FTTH (tzv. optické 

vlákno do domácnosti) pro více než 3,1 milionu adres (2,4 milionu 
společnost S.I. a 0,7 milionu společnost Nexera), včetně domácností, 
podniků a škol. „Cílem je dále přispět k digitalizaci polské ekonomiky a 
pomoci překlenout stávající digitální propast,“ říká generální ředitelka 
společnosti S.I. Magdalena Russyan.

Budování optických sítí je však drahá záležitost. Vyžaduje fyzické připojení každého domu ke svazku 
vláken. Evropská investiční banka podporuje obě společnosti dvěma samostatnými úvěry, 
jejichž cílem je podpořit šíření technologie, která je tak důležitá pro budoucnost Evropy, v 
regionech, kde by investice do této technologie byla příliš riskantní.

Rychlé a ekologické připojení venkova

Technologie FTTH přivádí optická vlákna přímo do jednotlivých budov, jako jsou třeba rodinné domy či 
kanceláře. Tím se zásadně zvyšuje rychlost a kvalita připojení pro uživatele ve srovnání s běžným 
kabelovým modemem nebo standardním digitálním připojením. Signál není zpomalován fyzickými 
překážkami, které jsou na venkově běžné, jako jsou kopce či husté lesy. Optická vlákna nabízejí až 100x 
rychlejší širokopásmové připojení než starší technologie.

Jsou také šetrnější k životnímu prostředí. Technologie FTTH pomáhá zákazníkům snížit spotřebu energie 
a uhlíkovou stopu. „Je přibližně pětkrát energeticky účinnější na jeden gigabyte než starší technologie 
založené na měděných vláknech,“ říká Monika Tenerowicz, která působí v jedné z mateřských firem 
společnosti S.I., Orange Polska. Sítě lze také modernizovat, aniž by k tomu byla nutná fyzická výměna 
vláken. Náklady na jejich údržbu jsou navíc minimální, protože kabely s optickými vlákny nijak 
nedegradují. „Optické vlákno je budoucnost,“ říká Tenerowicz.

“ Optické vlákno je 
budoucnost. ”
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“ Sítě optických vláken lákají lidi, aby se přestěhovali do venkovských 
oblastí a případně odtud vzdáleně pracovali. ”

Evropská podpora pro projekty optických vláken v Polsku

Plošná instalace optických sítí si však žádá obrovské investice. Společnosti podnikající ve venkovských 
oblastech, kde je menší hustota zákazníků, nemohou rozložit své náklady na budování sítí na miliony 
budoucích uživatelů. „K rozšíření svého působení a připojení koncových uživatelů potřebujete 
kapitálové investice,“ říká Jacek Wiśniewski ze společnosti Nexera.

Financování EIB pro společnost Nexera ve výši 76 milionů eur podporuje Evropský fond pro strategické 
investice. Tato záruka z unijního rozpočtu „umožňuje EIB navýšit její podporu pro projekty s vyšší mírou 
rizika, než by EIB zpravidla byla ochotna akceptovat,“ říká úvěrový pracovník Evropské investiční banky 
pro Polsko Pawel Lewandowski. Úvěr unijní banky pomůže společnosti Nexera připojit do roku 2023 
přibližně 530 000 domácností a 1 400 škol.

Evropská investiční banka poskytla v srpnu také úvěr ve výši 130 milionů eur společnosti S.I. Díky tomuto 
financování bude společnost schopna splnit svůj ambiciózní cíl připojit 2,4 milionu domácností a 
nabídnout rychlejší internet ve větších městech i menších obcích.

Digitalizace a soudržnost díky polským projektům optických vláken

Polsko patří mezi nejméně digitálně vyspělé země Evropy. To má závažné důsledky pro obyvatele 
venkovských regionů. Ti tak nemohou například využít možností telemedicíny či práce z domova. Jde 
také o problém pro děti a studenty, kteří mají omezený přístup k on-line vzdělávání. „Kvůli pandemii 
covidu-19 vzrostla poptávka po vysokorychlostním připojení k internetu ve městech i na venkově,“ říká 
generální ředitelka společnosti S.I. Magdalena Russyan. „Vycítili jsme, že nejlepší volbou pro nás bude 
rozšíření sítí optických vláken.“

Oba projekty mají obrovský regionální potenciál. Mohly by uspokojit rostoucí poptávku po datových 
přenosech ve venkovských oblastech, ať už pro zábavu, vzdělávání, komunikaci, nebo pro profesní 
účely. „Optická vlákna budou mít pozitivní vliv na zdravotní péči a vzdělávání občanů těchto regionů,“ 
říká vedoucí specialista Evropské investiční banky pro toto odvětví Anders Bohlin. „Zajistí regionální 
pokrok v digitalizaci.“

Tyto projekty mohou podpořit hospodářský rozvoj v daných regionech a přispět k naplnění mise 
soudržnosti, jíž se Evropská investiční banka snaží snížit rozdíly mezi různými regiony Evropské unie. 
„Sítě optických vláken lákají lidi, aby se přestěhovali do venkovských oblastí a případně odtud vzdáleně 
pracovali,“ říká Bohlin. „Umožňuje také občanům najít si nové zaměstnání, získat potřebnou kvalifikaci 
či založit nové společnosti, které budou cílit na lokální komunity v daných oblastech. Zvýší se tak 
atraktivita i konkurenceschopnost venkova.“
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JAK RUMUNSKO 
MODERNIZUJE ŽELEZNICI

R umunsko je osmou největší zemí v Evropské unii, ale jeho dálniční síť čítající 900 km je jednou z 
nejmenších v Unii a průměrná rychlost na železnici je pouze 15 km/h u nákladních vlaků a 40 km/h 

u osobních vlaků. Rumunsko staví každoročně jen o něco málo více než 45 km nových dálnic a některé 
vlaky zde jezdí pomaleji než před 100 lety.

Rumunská státní správa totiž příliš nezvládá řešit složité problémy spojené s plánováním a realizací 
velkých infrastrukturních projektů, pro něž lze využít významné financování z Evropské unie. S částkou 
17 miliard eur, která by měla do roku 2027 přitéct z Evropské unie na projekty dopravní infrastruktury, je 
výzvou zajistit, aby tyto prostředky skutečně fungovaly.

Zde přichází ke slovu Alexis Gressier a jeho tým z Evropské investiční banky. Alexis a jeho sedmičlenný 
tým, s nímž už od roku 2014 působí přímo na Ministerstvu investic a evropských projektů v Bukurešti, 
pracuje společně s rumunskými orgány na přípravě, hodnocení a realizaci projektů podle náročných 
standardů Evropské unie, to vše na základě Smlouvy o poskytování projektových poradenských služeb 
Evropské investiční banky. „Jsme přesvědčeni, že právě naše podpora pomáhá přivést projekty 
financované z EU na světlo světa,“ říká.

Poradenská podpora pro rumunskou infrastrukturu

Práce je rozmanitá, ale týká se především velkých projektů v oblasti dopravy, zpracování odpadů, 
vodního hospodářství a energetiky. „Zapojujeme se do různých fází projektového cyklu, od přípravy, 
kdy je třeba vyjasnit si koncepci, až po plánování a výběrová řízení, a pomáháme také se správou smluv 
a realizací projektů,“ vysvětluje Gressier.

Jeho tým sehrál také důležitou úlohu při úpravě smluv a řešení nároků dodavatelů na úhradu víceprací 
v souvislosti s nedostatkem pracovních sil ve stavebnictví. Experti z EIB prošli nároky za mnoho let zpět 
a také velké množství podkladů, včetně smluvní korespondence, technických a finančních zpráv, 
podrobných harmonogramů, stavebních deníků a tisíců faktur, a pomohli tak rumunským úřadům snížit 
finanční nároky dodavatelů v průměru o 39 %.

Přidaná hodnota pro Rumunsko

Unijnímu týmu, který přišel do systému zvenčí, trvalo nějakou dobu, než si získal důvěru a byl ze strany 
rumunských kolegů akceptován, ale nyní je veleben pro své úspěchy. „Možná největší přidanou 
hodnotu, kterou nám EIB přinesla, je to, že přišly týmy z různých oblastí, které mají 
zkušenosti s jednáním s provozovateli a dopravními orgány,“ říká Stefan Roseanu, prezident 
rumunského Úřadu pro reformu železnic. „To nám pomohlo sestavit kvalitní studie proveditelnosti 
a další typy dokumentů. Studie proveditelnosti, kterou nám pomohli připravit, nyní slouží jako 
referenční příklad pro Ministerstvo dopravy a Ministerstvo evropských fondů při zvažování dalších 
nových investic do kolejových vozidel.“

Financování rumunské infrastruktury dostane impuls díky programu 
poradenství, který by měl pomoci co nejlépe využít prostředky z Unie
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Úřad pro reformu železnic byl rovněž ohromen technickou kvalifikací týmu. „Součástí některých z 
investic, na kterých pracujeme, jsou reformy a také nové technologie a tržní koncepce,“ dodává 
Roseanu. „Bez pomoci EIB by naši experti byli nuceni strávit hodně času studiem a zapracováním těchto 
nových idejí do jejich práce. To by celý proces výrazně zdrželo.“

Všichni na palubě směr Drážďany

Jedním z největších projektů, na nichž tým EIB pracoval v roce 2021, byla modernizace 144 km železniční 
trati na unijním koridoru z Atén do Drážďan, přes Sofii, Budapešť, Vídeň, Prahu a Norimberk. 
Modernizace železniční trati v hodnotě 2 miliard eur, která je částečně financována Evropskou komisí a 
EIB, je největším projektem dopravní infrastruktury v Rumunsku za posledních 30 let.

Modernizovaná železniční trať umožní maximální rychlost 160 km/h u osobních vlaků a 120 km/h v 
nákladní dopravě. Tím se zkrátí doba jízdy a sníží nebezpečí nehod, a za 30 let doby životnosti trati se 
sníží emise CO2 odhadem o 1,5 milionu tun.

Alexis Gressier a jeho tým pomáhají i s nákupem nových vlaků, které budou moci být provozovány na 
řadě různých vnitrostátních železničních tratí. Rumunské orgány nepořizovaly nová kolejová vozidla už 
20 let a neměly tak žádné zkušenosti s nákupem vlaků, jež mohou fungovat na různých systémech. „Tyto 
zkušenosti a analytické schopnosti nám chyběly,“ říká Stefan Roseanu z Úřadu pro reformu železnic, „ale 
EIB byla schopna sestavit první funkční zadávací podmínky veřejné soutěže a také upravit šablony a 
informace pro veřejnou zakázku na kolejová vozidla.“

VÝVOJ PROJEKTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PŘI PANDEMII 
COVIDU-19

Covid-19 byl velkou zátěží pro zdravotnictví i likviditu podniků. Evropská komise proto přijala dva balíčky, 
jejichž cílem je využít evropské strukturální a investiční fondy ke zmírnění dopadů pandemie. Investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus a investiční iniciativa pro reakci na koronavirus plus (CRII a CRII+) řeší 
potřeby těch nejexponovanějších odvětví – zdravotnictví, malých a středních podniků a trhů práce. V 
Rumunsku bylo jen v prvním roce pandemie covidu-19 vyčleněno přibližně 900 milionů eur do zdravotnictví 
a ekonomiky.

Ministerstvo obrany požádalo naši iniciativu JASPERS (Společná pomoc na podporu projektů v evropských 
regionech) o pomoc při přípravě projektů na financování EU. Projekty byly původně zaměřeny na dodávky 
zdravotnických prostředků a vybavení. Později se JASPERS se svým poradenstvím zaměřila na informace 
potřebné pro podání žádostí o financování z unijních fondů, a také na témata důležitá pro projekty 
financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Tento úkol byl velmi náročný,“ vysvětluje manažerka 
JASPERS pro tento úkol Ana Maria Lupascu. „Situace se v průběhu pandemie onemocnění covid-19 vyvíjela 
velmi rychle a zároveň nebylo mnoho známo o mechanismu boje proti šíření této nemoci. Práce iniciativy 
JASPERS nakonec přispěla ke zlepšení připravenosti státu a jeho reakce na pandemii.“
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GLOBÁLNÍ AKCE,  
LOKÁLNÍ ZMĚNA

Globální fondy pro udržitelné investice podporují čistou energii, udržitelné 
zemědělství a genderově vyvážená pracoviště v Asii a Latinské Americe

S ujay Malve vzpomíná na své noční frustrace, kdy vypadávala elektřina, zatímco si jako student 
indické univerzity připravoval věci do školy nebo se učil na zkoušky. „Dlouho do noci se 

připravujete na zítřejší test a jednoduše přestane jít elektřina,“ říká 40letý Malve, který vyrostl ve městě 
Puné, vzdáleném asi 150 km jihovýchodně od Bombaje. „Zůstat potmě je opravdu problém, zvlášť před 
důležitou zkouškou. Zjišťoval jsem v okolí, co se děje s elektřinou, a stále jsem se pídil po příčině 
výpadků, ale nemohl jsem s tím nic dělat. To byl asi zárodek mé nynější kariéry.“

Malve řídí singapurskou společnost Canopy Power, která se specializuje na elektrifikaci podniků a 
komunit, jež nejsou připojeny k energetické síti. Společnost Canopy projektuje a buduje v jihovýchodní 
Asii drobné rozvodné sítě, které kombinují solární panely, větrnou energii, bateriová úložiště a 
inteligentní ovládání, a dohromady zajišťují spolehlivé dodávky elektřiny na odlehlé ostrovy v místech, 
jako jsou Filipíny nebo Indonésie. Na některých ostrovech jsou i lidé, kteří jinak nemají materiální nouzi 
a dobře si uvědomují dopady změny klimatu, nuceni mít ve dne i v noci zapnuté dieselové generátory, 
protože jejich podniky nemají žádný jiný zdroj energie.

„V jihovýchodní Asii jsou tisíce ostrovů, kde místní podniky nejsou připojeny k rozvodné síti,“ říká Malve. 
„Musí si samy vyrábět elektřinu spalováním nafty, což je drahý, špinavý a nespolehlivý zdroj. Netušíte, 
jaké to je, jezdit dvakrát týdně doplňovat palivo malou lodí s velkými nádržemi na naftu na palubě. To 
je extrémně nepohodlné. Můj tým věří, že elektřina může změnit životy a dát lidem moc. Zejména v 
tomto regionu.“

Ve snaze rozšířit své podnikání zvažuje Sujay investici od soukromého fondu Jasmine, který byl zřízen v 
roce 2021 na pomoc inovativním společnostem v boji proti změně klimatu a na podporu oběhového 
hospodářství a udržitelných zemědělských podniků. V září schválila Evropská investiční banka pro tento 
fond, jehož celková cílová částka činí 200 milionů USD, investici ve výši až 30 milionů USD. Podobné 
investice směřují do desítek fondů, které skupina EIB každý rok vybírá pro investice, jež podporují 
sociální inovace a opatření na ochranu klimatu po celém světě.

Porozumění změně klimatu

„Jihovýchodní Asie takovou podporu potřebuje,“ říká Melissa Kang, zakladatelka soukromé singapurské 
investiční společnosti JI Capital Partners, která spravuje fond Jasmine. „V regionu žije 650 milionů 
obyvatel s velkým zastoupením mladých lidí, což je dobrá zpráva z hlediska dlouhodobého 
hospodářského rozvoje. Rychlý ekonomický růst zde však vedl k podstatnému nárůstu emisí uhlíku. 
Kvůli slabé a roztříštěné rozvodné síti tu nelze příliš využít velké větrné a solární farmy.“



51

INKLUZIVNÍ SVĚT

INKLUZIVNÍ SVĚT

“ Jihovýchodní Asie má velký potenciál. Neprobíhá zde však 
rychle dostatek klimatických opatření, která by zvýšila 

udržitelnost a inkluzi. ”

Kang a její tým spolupracují s mnoha podnikateli, kteří mají nové nápady, jak regionu pomoci snížit 
emise uhlíku a adaptovat se na změnu klimatu. „Jihovýchodní Asie má velký potenciál,“ říká. „Neprobíhá 
zde však rychle dostatek klimatických opatření, která by zvýšila udržitelnost a inkluzi.“

Skupina Evropské investiční banky hledá a podporuje nové investiční fondy, které pak dále 
pomáhají stovkám malých společností po celém světě v takových odvětvích, jako je 
udržitelné pěstování kávy v Amazonii, cenově dostupné a energeticky efektivní bydlení v 
Namibii, či udržitelný rybolov v Mexiku. „Jsme přesvědčeni, že investiční fondy jsou dobrým 
zdrojem peněz, který přiláká více kapitálu a mobilizuje další potenciál k finančně udržitelnému řešení 
selhání trhu,“ říká investiční specialistka Evropské investiční banky pro ochranu klimatu Gergely Horvath.

Top ženy

Výběrem vhodných investičních fondů může Evropská investiční banka lépe působit také v oblastech, 
kde se jinak nedostává financování, jako jsou oblasti změny klimatu, sociálního zabezpečení a rovnosti 
žen a mužů. Dobrým příkladem je společná investice se společností JI Capital Partners v Jihovýchodní 
Asii. Její fond řídí žena, celá řada žen je i v nejvyšším vedení a společnost jako taková se zaměřuje na 
investice do podniků, jejichž cílem je dosáhnout udržitelné společnosti a zajistit ženám rovné pracovní 
příležitosti.

Banka podporuje podobný fond rizikového kapitálu i v Latinské Americe, zde pod názvem 
EcoEnterprises Fund. Tento fond, který také řídí ženy a který získal od Evropské investiční banky částku 
20 milionů USD, podporuje rostoucí společnosti blízké přírodě v oblastech udržitelného zemědělství, 
agrolesnictví, ekoturismu a dalších oblastech, které podporují udržitelné živobytí, ochranu biologické 
rozmanitosti a oběhové využívání přírodních zdrojů. Fond vyhledává také podniky vedené ženami a 
podporuje společnosti, aby zaměstnávaly ženy na všech úrovních řízení. „Ženy byly v Latinské Americe 
vždy tak trochu tichou většinou, ale zároveň tu působí jako společenský tmel,“ říká správkyně fondu 
Julia Santander, která pro EcoEnterprises pracuje z Kolumbie.
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SKUTEČNÝ ZÁTĚŽOVÝ TEST

Není mnoho obtížnějších úkolů, než zřídit bankovní účty pro chudé lidi a malé 
společnosti v nejodlehlejších částech největší země subsaharské Afriky. Ale 
úvěroví specialisté Trust Merchant Bank dokáží překonat nástrahy 
nekvalitních silnic, lokální vzpoury i pandemii, aby získali 3 miliony nových 
zákazníků

O tevřít si bankovní účet v Demokratické republice Kongo není jednoduché. A ještě těžší je získat za 
dobrých podmínek půjčku. Miliony lidí se v Kongu nedostanou ani na pobočku banky. Kvůli 

nedostupným bankovním službám je těžké založit rodinu, najít si práci, začít podnikat, poslat děti do 
školy či si kupovat věci každodenní potřeby. Evropská investiční banka podepsala v roce 2021 úvěrovou 
smlouvu ve výši 20 milionů eur s bankou, která se již více než jeden a půl dekády snaží rozšířit bankovní 
služby do všech koutů Konga. Trust Merchant Bank má sídlo v Lubumbashi v jihovýchodním Kongu a 
jejím posláním je nabízet retailové bankovnictví komukoli, bez ohledu na výši příjmů. Za svůj rychlý růst 
vděčí působení ve všech finančních sektorech, včetně mobilního bankovnictví a mikroúvěrů pro drobné 
společnosti.

„Kongo je jednou z nejchudších zemí na světě, a je proto naléhavě nutné tu podporovat hospodářský 
rozvoj,“ říká poradce vedení banky Trust Merchant David McEvoy. Filozofie jeho firmy – být bankou pro 
všechny – má „zajistit, aby se Kongo vymanilo z období nestability tím, že lidem nabídne bezpečnou 
ekonomiku a dobré živobytí.“

Tato druhá největší země Afriky má jen 1 200 km kvalitních asfaltových silnic, což je přibližně čtvrtina 
počtu kvalitních silnic v nepatrném Lucembursku. Miliony lidí v Kongu nemají přístup k dopravě, 
elektřině ani telefonu. Ve snaze získat nové klienty cestují úvěroví specialisté Trust Merchant po celé 
zemi a nabízejí finanční poradenství a možnost otevření bankovního účtu. Používají k tomu terénní 
automobily a někdy i služby ozbrojeného doprovodu, protože převážejí také prostředky na výplatu 
státních zaměstnanců. Jejich úsilí nese ovoce. Banka Trust Merchant je nyní zastoupena ve všech 
provinciích země, v mnoha venkovských oblastech a městech, a má desítky poboček. Její počáteční 
kapitál, který v roce 2004 činil 1,5 milionu USD, narostl na současných více než 100 milionů dolarů. 
Spravuje 2,7 milionu bankovních účtů a jen v průběhu pandemie otevřela nových 400 000 
účtů. Když banka zahájila svou činnost, dosahoval počet bankovních účtů v zemi pouhých 
40 000.

Úvěr Evropské investiční banky umožní Trust Merchant Bank poskytnout během pandemie malým 
podnikům několik tisíc úvěrů ve výši přibližně 4 000 až 5 000 USD. Tyto společnosti získají úvěry s 
férovou úrokovou sazbou, a nikoli 30 až 40 % měsíčně, jak by si v Kongu účtovali věřitelé v šedé zóně. 
„Tyto podniky“, říká McEvoy, „jsou velkým přínosem pro komunity, kde lidé žijí.“
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SOUKROMÝ KAPITÁL 2.0

Po egyptské revoluci v roce 2011 zmizel ze země soukromý kapitál. Nová 
generace investičních společností teď pomáhá slibným společnostem v růstu 
a profesionalizaci

A hmed El Guindy pracoval po skončení studia pro jeden z největších konglomerátů v Egyptě a na 
celém Blízkém východě. Propracoval se až na pozici generálního ředitele dceřiné společnosti, ale 

měl větší plány. „Vždy jsem snil o tom, že budu někde partnerem a společníkem,“ vzpomíná. V roce 2015 
zavětřil svou příležitost. Jeho sourozenci, kteří zdědili rodinnou firmu AluNile, se rozhodli jít jinou cestou. 
„Věřil jsem, že se mnou by mohla firma dále růst, ale potřeboval jsem silného finančního partnera, 
pokud možno se zkušenostmi s řízením a rozvojem průmyslové společnosti.“

A tehdy narazil na egyptskou společnost soukromého kapitálu Ezdehar, 
kterou podporovala Evropská investiční banka. „Svůj plán jsem představil 
sedmi nebo osmi různým investorům, ale s Ezdeharem byla úplně jiná 
řeč,“ vzpomíná El Guindy, nyní už generální ředitel společnosti AluNile. 
„Od prvního okamžiku jsme si navzájem sedli a cítili, že si rozumíme.“

Společnost Ezdehar byla první z nové generace nezávislých společností soukromého kapitálu, které se 
objevily v Egyptě po revoluci z roku 2011, jež prakticky vymýtila místní soukromý kapitál. Tato 
společnost, která byla založena v roce 2014, chtěla pozitivně ovlivnit místní podnikatelské prostředí a 
přispět k obnovení soukromého kapitálu v regionu. „Sektor soukromého kapitálu procházel v Egyptě 
proměnou,“ říká zakládající partner ve společnosti Ezdehar Emad Barsoum. Přilákat investory do prvního 
fondu této společnosti však nebylo jednoduché. „Transformace, která v Egyptě právě probíhala, si bylo 
vědomo jen několik málo investorů a většině zavedených hráčů se příliš nedařilo,“ podotýká. „Byli jsme 
také nová společnost bez jakékoli institucionální historie.“

Jedním z prvních investorů, kteří se se společností Ezdehar (což v arabštině znamená „prosperita“) 
podíleli na budování jejího fondu, byla Evropská investiční banka. „V té době zvažovalo investice do 
Egypta jen pár mezinárodních investorů,“ připomíná Marius Chirila, specialista Evropské investiční banky 
na kapitálové investice. „I celá řada rozvojových finančních institucí omezovala v Egyptě investice kvůli 
vysokému riziku tohoto státu. EIB byla prvním institucionálním investorem, který pracoval se 
společností Ezdehar na utváření její nabídky, a zásadní měrou přispěla ke znovuzrození 
egyptského sektoru soukromého kapitálu. Od té doby dosáhla společnost Ezdehar 
pozoruhodného pokroku.“

Evropská investiční banka investovala do prvního fondu společnosti Ezdehar kapitál z nástroje 
rizikového kapitálu pro jižní sousedství, který zřídila Evropská komise společně s EIB. Díky úspěchu 
svého prvního investičního fondu založila společnost Ezdehar také druhý fond, pro nějž nyní 
shromažďuje potřebné prostředky. Cílová částka je více než 100 milionů dolarů, tedy více než u prvního 
fondu, který měl hodnotu 84 milionů dolarů.

Mezitím El Guindy během pěti let ztrojnásobil své tržby a navýšil počet zaměstnanců ze 700 na více než 
1 000. „Stále expandujeme a máme velmi ambiciózní plány,“ dodává.

“ Od prvního okamžiku 
jsme si navzájem sedli a 

cítili, že si rozumíme. ”
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C hika Russell se přestěhovala z Nigérie do Spojeného království, když jí bylo pouhých šest let. Rané 
dětství, plné domácího vaření a tradičních receptů, ji ale nakonec inspirovalo v její profesní kariéře, 

protože se zamilovala do pouličních jídel připravovaných nigerijskými ženami – smažených zelených 
banánů „dodo“, pečených sladkých brambor a lokální odrůdy malých arašídů intenzivní chuti zvaných 
„epa“. V roce 2014, po sedmi letech práce ve finančním sektoru, založila svou vlastní společnost 
vyrábějící drobné občerstvení. CHIKA dováží jedinečné přísady z celé Afriky a díky spolupráci s 
komunitami přímo v Nigérii nabízí britským spotřebitelům zdravé domácí občerstvení. „Chtěla jsem 
udělat něco, co by ovlivnilo i mé okolí, a zároveň mít se svým podnikáním co možná největší úspěch,“ 
říká Chika, která založila také charitativní partnerství s cílem zajistit vzdělání pro 38 000 dívek a 
vybudovat v Africe nové školy.

Jedním z investorů společnosti CHIKA je investiční fond Alitheia IDF, který dbá na práva a příležitosti pro 
ženy a který řídí dvě jeho zakladatelky, Tokunboh Ishmael a Polo Leteka. Evropská investiční banka 
podepsala v listopadu dohodu o investici do tohoto fondu Alitheia ve výši 24,6 milionu USD, což tomuto 
průlomovému fondu umožnilo dosáhnout cílové hodnoty 100 milionů USD. Jde o první investici této 
unijní banky do fondu soukromého kapitálu, který se zaměřuje na malé a střední podniky s důrazem na 
ženy v Africe.

Plnit si sny

Díky růstovému kapitálu z fondu Alitheia mohla Chika vybudovat v Nigérii výrobní závod, který by měl 
zahájit provoz začátkem roku a bude zaměstnávat 320 lidí, z toho 70 % žen. Závod bude vyrábět 
občerstvení pro nigerijské a západoafrické trhy. Všechny produkty budou vyváženy do sousedních zemí, 
kde také vzniknou nová pracovní místa. „Chika měla skvělý příběh, trh se přímo nabízel a bylo zjevné, o 
jak velkou příležitost se jedná,“ říká Leteka. "Chika je skvělá podnikatelka, se skvělou dynamikou. Rozumí 
tomu, co dělá. Má hlad po úspěchu.“

Fond Alitheia IDF investuje do malých a středních podniků vedených genderově rozmanitými týmy a 
napomáhá jejich rozvoji s cílem dosáhnout solidních finančních výnosů a hmatatelných přínosů pro 
africkou společnost. Fond investuje do odvětví, kde působí významné procento žen, ať už se věnují 
podnikání, výrobě či distribuci, nebo jsou pouhými spotřebiteli. Patří sem zemědělské podnikání, 
spotřební zboží, zdravotnictví, vzdělávání, kreativní průmysl či finanční a podnikatelské služby. Fond 
Alitheia, který má pobočky v Lagosu a Johannesburgu, investuje celkem v šesti zemích: Nigérii, 
Jihoafrické republice, Ghaně, Zambii, Zimbabwe a Lesothu. V roce 2008, kdy Ishmael a Leteka založily 

OPRAVDOVÝ FOND PRO ŽENY, 
KTERÝ ŘÍDÍ ŽENY

Africký kapitálový fond, který bere v potaz také práva a zastoupení žen, 
dokládá, že tradiční investoři přicházejí zbytečně o peníze, protože 
nedoceňují, o kolik výhodnější je investovat do žen
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Alitheia IDF jako společný podnik společností Alitheia Capital v Nigérii a IDF Capital v Jihoafrické 
republice, byly odhodlány podporovat podniky ve vlastnictví žen, protože si uvědomovaly, že na 
africkém kontinentu je celá řada podnikatelek, kterým by vhodné financování umožnilo další růst. 
Přibližně 40 % podniků v subsaharské Africe je ve vlastnictví žen, ale méně než 10 % těchto podniků je 
schopno si opatřit finanční prostředky z tradičních zdrojů financování. „Často říkáme, že tradiční 
investoři přicházejí zbytečně o peníze, protože se cítí mnohem lépe, když financují lidi, kteří vypadají 
jako oni, pracují jako oni, mluví jako oni a chodí se bavit do stejných podniků,“ uvažuje Leteka.

Vlajkový fond 2X

Alitheia je tzv. vlajkový fond 2X, což znamená, že je součástí mnohostranné iniciativy Výzva 2X, kterou 
vyhlásily instituce rozvojového financování v zemích skupiny G7 s cílem mobilizovat do konce roku 2022 
celkem 15 miliard USD na podporu projektů, které mají motivovat ženy a zvýšit jejich zapojení do 
ekonomiky. Evropská investiční banka byla první mezinárodní rozvojovou bankou, která přijala kritéria 
2X a zavázala se je používat, když v červnu 2021 přistoupila k programu Výzva 2X. Banku zlákala 
možnost investovat do čistě ženského týmu fondu Alitheia, který se vymyká ve světě soukromého 
kapitálu, jemuž dominují muži. „Jde o opravdový fond pro ženy, který řídí ženy,“ vysvětluje Déborah 
Vouche, členka týmu EIB, který na této transakci pracoval. „Byly pravými pionýrkami v tomto segmentu 
trhu a první tým, který navrhl skutečně genderově orientovaný fond v subsaharské Africe.“

Investice do fondu Alitheia IDF přispívá rovněž k iniciativě SheInvest, v jejímž rámci hodlá Evropská 
investiční banka mobilizovat investice ve výši 2 miliardy eur napříč celým kontinentem.

Za posledních pět let pozorovaly Leteka a Ishmael změnu mentálního nastavení, pokud jde o diverzitu. 
Investoři buď tento nový fenomén přijali za svůj a získali si o něm více informací, nebo jsou aspoň 
zvědaví. „Čekala bych, že v příštím roce nebo dvou,“ říká Leteka, „se každý investor se zeptá: ‚Jaká je vaše 
investiční strategie z hlediska práv a zapojení žen?“

“ Tradiční investoři přicházejí zbytečně o peníze, protože se cítí 
mnohem lépe, když financují lidi, kteří vypadají jako oni, pracují jako oni, 

mluví jako oni a chodí se bavit do stejných podniků. ”

Ženy, které využily iniciativu SheInvest, vysvětlují, co pro ně znamená1:56

https://www.youtube.com/watch?v=-3oaG0j2CSc
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B anka vydala dluhopisy v 21 různých měnách, přičemž většina je denominována v základních 
měnách, tedy v eurech, amerických dolarech či britských librách. Diverzifikované zdroje a doby 

splatnosti zajišťují flexibilitu její strategie financování. Denominace ve více měnách zároveň EIB 
umožňuje výplatu v některých lokálních měnách.

KDE SE BEROU PENÍZE

Evropská investiční banka, která je z hlediska objemu vydaných dluhopisů 
a poskytnutých úvěrů největší mnohostrannou finanční institucí na světě, 
získala v roce 2021 na mezinárodních kapitálových trzích finanční 
prostředky v objemu 55 miliard eur, z čehož 10 miliard eur tvoří zelené 
dluhopisy (CAB) nebo dluhopisy zaměřené na udržitelnost (SAB). Emise 
banky jsou cíleny na investory, kteří zpravidla nemají zájem o investice v 
Evropě a kteří tak nepřímo přispívají na evropské projekty tím, že investují 
do dluhopisů EIB.

EMISE PODLE MĚNY
EUR USD

48,10 % 30,80 %

SEVERNÍ, STŘEDNÍ 
A JIŽNÍ AMERIKA

10 % 14 %12 % 11 %

BLÍZKÝ VÝCHOD A AFRIKA

2 % 2 % 2 % 2 %

EVROPA

67 % 64 % 66 %69 %

ASIE

21 % 21 %20 %17 %

20212019 2020 CAB/SAB
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USD GBP JINÉ

30,80 % 8,90 % 12,20 %

DLUHOPISY NA BLOCKCHAINU

První prodeje dluhopisů EIB s využitím digitální měny signalizují zájem investorů o tuto 
novou technologii

John Whelan pracuje pro velkou mezinárodní banku, ale sám sebe považuje spíše za inženýra. Jeho nejnovější 
technickou vášní jsou kryptoměny a blockchainy. „Skutečně věřím ve schopnost technologií změnit finance 
ve prospěch nás všech,“ říká Whelan, který zřídil ve španělské Banco Santander digitální laboratoř, aby mohl 
studovat, jak by mohly blockchainy a kryptoměny zlepšit bankovnictví.

Banco Santander je jednou ze tří soukromých bank, které pomohly Evropské investiční bance vydat její první 
digitální dluhopis s využitím technologie blockchainu. Emise v hodnotě 100 milionů eur byla uvedena na trh 
v dubnu na platformě Ethereum. Tato platforma vlastní druhou největší digitální měnu na světě, hned po 
Bitcoinu. Do emise se zapojily i francouzská Société Générale a banka Goldman Sachs ze Spojených států 
amerických.

Je to vůbec poprvé, kdy veřejná banka spolupracuje se skupinou soukromých bank na prodeji 
dluhopisů s využitím blockchainu. Evropská investiční banka trvala na tom, že pro svůj první digitální 
dluhopis využije skupinu bank, protože chtěla, aby tato operace připomínala tradiční prodej dluhopisů. Nyní 
se očekává, že EIB budou na tomto trhu následovat další veřejné i soukromé banky 
a že prodeje dluhopisů, včetně těch „zelených“, osloví více investorů.

Nízké náklady, vysoká transparentnost

Organizace prodeje dluhopisů je komplikovaný proces. Blockchain umožňuje 
bankám zjednodušit velkou část této práce. Většina dokumentů týkajících se 
upisování a distribuce dluhopisů může být uložena na blockchainu, což urychlí 
všechny části procesu. Digitalizace může snížit fixní náklady a zvýšit 
transparentnost, protože je snazší sledovat obchodní toky a transakce na 
sekundárním trhu. „Mnoha lidem zatím unikají výhody technologie blockchainu,“ říká Richard Teichmeister, 
vedoucí oddělení financování Evropské investiční banky. „Pravda je, že toto má potenciál změnit celý finanční 
sektor a zlepšit život mnoha lidí.“

Rychlost je jednoznačnou výhodou. Některé administrativní práce spojené s vydáváním dluhopisů, jako je 
příprava dokumentace a vypořádání na primárním trhu, by mohly proběhnout v řádu hodin a ne dnů, jako je 
tomu dnes.

Co je decentralizovaný systém?

Kryptoměny jsou jen jedním z mnoha způsobů, jak se technologie blockchainu používá k ukládání informací 
souvisejících s transakcemi ve formě distribuovaných záznamů. Distribuované záznamy tvoří databázi, která 
sdílí a synchronizuje informace na různých místech a s mnoha lidmi.

Blockchainy jsou uchovávány online a jsou replikovány na mnoha počítačích v mnoha lokalitách. Tato 
replikace brání falšování či hackerským útokům. Blockchain obsahuje soubor záznamů označovaných jako 
bloky, které zaznamenávají transakce a jsou propojeny do řetězce pomocí šifrování. Každý blok obsahuje 
časové razítko a údaje o transakci. Blockchainy jsou známé také jako „decentralizované“ systémy, protože jsou 
ukládány a ověřovány na mnoha počítačích.

“ Toto má potenciál 
změnit celý finanční 

sektor. ”
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KLÍČOVÉ BODY OPERAČNÍHO 
PLÁNU SKUPINY PRO OBDOBÍ 
2022-2024

• EIB Global, nová rozvojová složka EIB podporující projekty mimo Evropskou unii

• Reakce na pandemii covidu-19 a ekologicky zaměřená obnova hospodářství

• Větší dopady a akceptace rizik u investic

• Klimatický plán banky

• Technologie a inovace

• Soudržnost s cílem více propojit Evropu

• Flexibilita práce z domova či v kanceláři

Zahajujeme provoz naší nové rozvojové složky EIB Global, která umožní užší spolupráci s vládami a 
podniky mimo Evropu. Bude tak moci vzniknout více partnerství pro řešení klimatické krize a podpoří 
se ekologická a digitální transformace. Zvýšíme počet zaměstnanců v našich kancelářích po celém světě. 
Již jsme zřídili nové regionální středisko v Africe, které nám umožní lépe řešit lokální potřeby.

Evropský záruční fond nabízí záruky za úvěry a další možnosti financování, které společnostem 
pomáhají přežít, zaplatit provozní výdaje a investovat. Tento fond, který obdržel příspěvky od mnoha 
zemí Evropské unie, je součástí širokého balíčku Evropské unie na obnovu hospodářství. Fond zahájil 
provoz v roce 2020 a jeho provoz bude ukončen na konci roku 2021. Banka ale může některé z 
probíhajících operací dokončit ještě v roce 2022.

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom splnili cíle našeho klimatického plánu. Klimatický plán 
popisuje, jakým způsobem banka do roku 2025 vyčlení alespoň 50 % ročního objemu svých úvěrů na 
ochranu klimatu a životního prostředí. Vysvětluje, jakým způsobem budeme při investování akceptovat 
větší rizika, jak podpoříme Zelenou dohodu pro Evropu a jak do roku 2050 dosáhneme uhlíkové 
neutrality Evropy. Ještě více budeme klientům pomáhat adaptovat se na již probíhající změnu klimatu 
a zmírnit budoucí problémy.

Do roku 2025 plánuje EIB vyčlenit 45 % ročního objemu úvěrů v Evropské unii pro regiony soudržnosti, 
které potřebují více pomoci. Takové další financování vyrovná konkurenceschopnost těchto částí Evropy 
a zajistí jim stejnou životní úroveň jako v rozvinutějších regionech.

Zaměstnanci banky přešli během pandemie na hybridní způsob práce a často pracovali v průběhu 
jediného týdne z kanceláře i z domova. Budeme sledovat a adaptovat pracoviště tak, aby naši 
zaměstnanci mohli vykonávat svou práci bezpečně a efektivně. Krize přinesla řadu problémů v oblasti 
duševního zdraví a kvality života. Vedoucím pracovníkům nabídneme více školení a workshopů, 
abychom se ujistili, že se o své zaměstnance dobře staráme. Budeme pokračovat v programu 
vyhodnocování psychické zátěže zaměstnanců a příslušných opatření.

Celý operační plán na období 2022–2024 najdete na adrese www.eib.org/en/publications

https://www.eib.org/en/publications/
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SPRÁVA A ŘÍZENÍ

EIB je jednak subjektem Evropské unie nesoucím odpovědnost vůči členským státům a také bankou, jež při 
rozhodování, řízení a kontrole uplatňuje nejlepší použitelnou bankovní praxi.

Rada guvernérů sestává z ministrů vlád každého z 27 aktuálních členských států, zpravidla ministrů financí. 
Guvernéři vydávají obecné směrnice týkající se úvěrové politiky banky a jednou ročně schvalují její roční 
účetní výkazy. Rozhodují o zvýšení kapitálu a o účasti banky na financování operací mimo Evropskou unii. 
Jmenují také správní radu, řídící výbor a výbor pro audit.

Správní rada rozhoduje o úvěrech, programech vydávání dluhopisů a dalších otázkách financování. Schází 
se desetkrát ročně, aby zajistila fungování banky v souladu se Smlouvami EU, vlastním statutem banky a 
všeobecnými směrnicemi stanovenými Radou guvernérů. Správní rada má 28 členů, z nichž po jednom 
nominují všechny členské státy a jednoho Evropská komise. Má také 31 zastupujících členů. Za účelem 
rozšíření odborných kapacit správní rady může být do rady kooptováno šest odborníků bez hlasovacího 
práva. Rozhodnutí se přijímají většinou představující alespoň 50 % kapitálu upsaného členskými státy a 
jednou třetinou členů správní rady s hlasovacím právem, nestanoví-li statut jinak. Správní radě předsedá 
předseda, který se neúčastní hlasování.

Řídící výbor je stálým rozhodovacím orgánem banky. Dohlíží na její běžný provoz, připravuje rozhodnutí 
správní rady a zajišťuje jejich provádění. Schází se jednou týdně. Řídící výbor pracuje pod dohledem 
prezidenta a pod kontrolou správní rady. Dalších osm členů tvoří viceprezidenti EIB. Členové jsou jmenováni 
i opakovaně až na dobu šesti let a jsou odpovědní výhradně bance.

Banka má také nezávislý výbor pro audit, který se zodpovídá přímo Radě guvernérů. Tento výbor odpovídá 
za audit účetnictví banky a prověřuje, zda činnosti banky odpovídají nejlepší bankovní praxi. Stanovisko 
výboru pro audit se předkládá Radě guvernérů s výroční zprávou správní rady. Výbor pro audit sestává z šesti 
členů jmenovaných na dobu šesti po sobě jdoucích finančních let. Členové nemohou být jmenováni 
opakovaně.



VÍCE INFORMACÍ O FINANCOVÁNÍ SKUPINY EIB V SOUVISLOSTI  
S KRIZÍ ZPŮSOBENOU ONEMOCNĚNÍM COVID-19

www.eib.org/covid-19

http://www.eib.org/covid-19




Skupina EIB se skládá  
z Evropské investiční banky a  
z Evropského investičního fondu. CS   03/2022

print: ISBN 978-92-861-5126-2
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