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PŘEDSTAVENÍ EIB
Evropská investiční banka (EIB) je úvěrovou institucí Evropské unie – 
jsme bankou Evropské unie. Naše banka je největší mnohostrannou 
finanční institucí na světě a také jedním z největších poskytovatelů 
financování projektů v oblasti klimatu.

Od svého založení v roce 1958 investovala EIB do projektů v Evropě 
a  dalších zemí celého světa více než bilion eur. Přestože opatření 
v  oblasti klimatu jsou součástí všech našich aktivit, cílem naší 
pozornosti jsou především tyto oblasti: klima a  životní prostředí, 
vývoj, inovace a dovednosti, malé a střední podniky, infrastruktura 
a soudržnost.

Evropský investiční fond, který je součástí skupiny EIB, se specializuje 
na podporu malých a středních podniků ve formě financování jejich 
podnikání, růstu, inovací, výzkumu a vývoje, a také zaměstnanosti 
a regionálního rozvoje.

EIB podporuje v  úzké spolupráci s  dalšími orgány EU evropskou 
integraci, rozvoj v  Evropské unii i  unijní politiky. Tyto aktivity 
přesahují hranice našeho kontinentu: EIB působí ve více než 160 
zemích a každoročně pomůže zlepšit životy milionů lidí v Evropské 
unii i ve zbytku světa.

Vzájemná propojenost je jádrem práce EIB po celou dobu její 
existence. Naše investice sbližují členské země Unie napříč 
Evropou. Prostřednictvím složky EIB Global, kterou jsme založili 
v roce 2022 s cílem zvýšit dopad našeho rozvojového financování, 
pomáháme řešit globální výzvy a  generovat růst a  příležitosti na 
všech kontinentech.

V době, kdy je zpochybňována hodnota multilateralismu, je práce 
EIB stálou připomínkou toho, jakou sílu má integrovaná Evropa.





V  souvislosti se šířením covidu-19 se svět ocitl v  bezprostřední 
zdravotnické krizi. Bylo nutné nalézt rychle vakcínu a  řešení, jak 
omezit šíření viru. EIB nejen financovala vývoj a výrobu očkovacích 
látek proti covidu-19, ale významně podpořila i  další kroky ke 
zlepšení zdravotní péče v Evropské unii i mimo ni. Do této oblasti 
spadá také financování iniciativy COVAX, jejímž cílem je zajistit 
spravedlivý a  rovný přístup k  očkování proti covidu-19 ve všech 
zemích světa.

Obzvláště tvrdě byly pandemií zasaženy menší firmy, a to zejména 
kvůli nutnosti přerušení provozu či menším rezervám hotovosti. 
Skupina EIB značně přispěla k  uskutečnění unijních opatření 
směřujících k  omezení hospodářských dopadů krize na evropské 
podniky a hospodářství. Evropský záruční fond, který zřídila EIB, má 
za cíl mobilizovat až 200 miliard eur, jež pomohou překonat krizi 
malým a středním podnikům. 

EIB, jako největší mnohostranný poskytovatel úvěrů, pomáhá 
ekonomikám prosperovat, vytvářet pracovní místa a  podporovat 
rovnost a udržitelnost. Spolupracujeme s veřejnými i  soukromými 
partnery a náš úspěch měříme podle toho, jak naše práce pomáhá 
společnosti a zlepšuje život lidí, kterých se dotýká.

EIB je zároveň nejekologičtějším mnohostranným věřitelem: jako 
klimatická banka EU pomáhá svou činností po celém světě plnit 
závazky Pařížské dohody (mezinárodní smlouvy o změně klimatu) 
a  cílů udržitelného rozvoje OSN. Na investice do udržitelnosti 
klimatu a životního prostředí byl v příštím desetiletí přislíben jeden 
bilion eur.



investice, které podpořila EIB 
svou činností

podepsané nové úvěry

financování udržitelné 
energie a přírodních zdrojů

celkové mobilizované 
investice

získáno na 
dluhopisových trzích

financování skupiny EIB

financování pro 
menší podniky

počet pracovních míst 
zachovaných v malých podnicích

na podporu inovací, digitálního 
a lidského kapitálu

360 
miliard eur

4,8 
bilionu eur

95,86 
miliardy eur

65,4 
miliardy eur

55,26 
miliardy eur

Více než 45 
miliard eur

15,38 
miliardy eur

4,5  
milionu

20,70 
miliardy eur

NAŠE PŮSOBENÍ 
V ROCE 2021



počet osob, které pijí 
bezpečnější vodu

noví účastníci připojení ke 
službám sítě 5G

počet osob využívajících lepší 
zdravotní služby, včetně vakcín 

proti covidu-19

domácnosti, které mohou být 
připojeny k přenosové soustavě 

nárůst počtu jízd 
hromadnou dopravou

kapacita pro výrobu elektřiny, 
99,7 % z obnovitelných zdrojů

počet osob využívajících 
lepší infrastrukturu

počet osob vystavených 
nižšímu riziku záplav

 podepsané úvěry určené na 
pomoc podnikům postiženým 

pandemií covidu-19

346  
milionů

826 000

10  
milionů

94,3  
milionu

783  
milionů

8,1  
milionu

6,8  
milionu

11 400  
MW

33,26 
miliardy eur

V letech 2012-2021 činil celkový objem 
financování EIB mimo Evropskou unii 
71,92 miliardy eur, z toho 26,15 miliardy eur 
v Africe

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




PODPORA PRO 
UKRAJINU
EIB stojí na straně ukrajinských úřadů i ukrajinského lidu. Podporuje 
nezávislou Ukrajinu.

V rámci koordinované reakce EU a mezinárodního společenství na 
aktuální krizi jsme mobilizovali finanční podporu ve formě balíčku 
solidarity EIB pro Ukrajinu, který pomůže ukrajinské vládě uspokojit 
její naléhavou potřebu likvidity. Kromě toho EIB ve spolupráci 
s Evropskou komisí pracuje na poskytnutí dalšího financování, které 
by ukrajinské vládě umožnilo i  nadále zajišťovat kriticky důležité 
veřejné služby pro občany, kteří v zemi zůstali, zajistit dostupnost 
potravin, zdravotnického materiálu a  pohonných hmot a  zároveň 
podpořit projekty v  oblasti dopravy, energetiky, rozvoje měst 
a digitalizace.

EIB rovněž oznámila, že pro rok 2022 a  2023 připravuje program 
v  hodnotě 4 miliard eur, který pomůže městům a  regionům 
v  členských státech EU řešit naléhavé investiční potřeby a  výzvy 
spojené s přijímáním válečných uprchlíků z Ukrajiny. Nový program 
EIB má financovat rozvoj klíčové sociální infrastruktury k  zajištění 
veřejných služeb pro uprchlíky včetně bydlení, škol, nemocnic 
a mateřských škol.

EIB ve spolupráci s evropskými partnery pokračuje v hledání dalších 
možností podpory pro Ukrajinu a ukrajinské uprchlíky.

http://www.eib.org/ukraine




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

I  navzdory převládající extrémní nejistotě umožnila mimořádná 
podpora ze strany skupiny EIB malým a  středním podnikům 
a  začínajícím inovativním společnostem (tzv. startupům) i  nadále 
investovat. Očekáváme, že prostřednictvím našeho Evropského 
záručního fondu se nám podaří mobilizovat 200 miliard eur na 
podporu životaschopných podniků, které se kvůli pandemii dostaly 
do problémů.

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

EIB podpořila německou společnost 
BioNTech částkou 100 milionů eur 

určenou na vývoj první 
vakcíny proti covidu-19.

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


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



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

Operace EIB urychlují ekologický růst a  dekarbonizaci ekonomik. 
Zaměřujeme se přitom na energetickou účinnost a  obnovitelné 
zdroje energie, které pomáhají snižovat emise CO₂ a  posilují 
naši energetickou bezpečnost. Všechny naše kroky přispívají 
k udržitelnému společenskému a hospodářskému růstu.

Investice EIB řeší také dopady klimatických změn na zranitelné 
skupiny obyvatel, chrání biodiverzitu a  podporují udržitelné 
zemědělství. Chráníme přírodní zdroje a  zajišťujeme bezpečné 
životní prostředí pro budoucí generace. Každý projekt, 
který EIB podporuje, ať už se jedná o  inovace, malé podniky 
nebo infrastrukturu, musí odpovídat našim cílům v  oblasti 
ochrany klimatu.

https://www.eib.org/climate




INOVACE
Inovace zajišťují konkurenceschopnost Evropy a vytvářejí hodnotná 
pracovní místa. EIB podporuje inovace v  mnoha jejich fázích, 
přičemž se zaměřuje na nápady vedoucí ke zvýšení životní úrovně. 

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

Díky úvěrům od EIB univerzity budují a  rozšiřují svá výzkumná 
zařízení a  začínající společnosti (tzv. start-upy) nabírají nové 
zaměstnance a zkvalitňují své vybavení. S podporou EIB se špičkové 
nápady mění v podnikatelské úspěchy.

EIB podpořila průkopnickou španělskou 
společnost Anaconda, jíž se podařilo vyvinout 

léčebný postup, který pomáhá lékařům 
zachraňovat životy a omezovat invaliditu po 

mozkové mrtvici, a je zároveň efektivní z hlediska 
vynaložených nákladů.

https://www.eib.org/innovation




INKLUZE
EIB zlepšuje postavení malých podniků a mladých lidí a podporuje 
ženy-podnikatelky tím, že jim poskytuje přístup k úvěrům a vedoucím 
pozicím. Nízkopříjmovým skupinám obyvatel, osobám samostatně 
výdělečně činným a mikropodnikům nabízíme možnost finančního 
a obchodního poradenství, které zajistí úspěch jejich projektů.

Poskytujeme úvěry vždy maximálně na polovinu nákladů projektu. 
Účast EIB je koncipována tak, že posiluje zapojení soukromého 
sektoru a zvyšuje úroveň investic do projektů.

EIB je nejvýznamnějším poskytovatelem 
úvěrů malým podnikům na západním Balkáně. 
Pomáhá zde téměř 30 000 podniků a udržuje 

půl milionu pracovních míst. Díky naší práci má 
více než 1 800 škol v Srbsku rychlejší připojení 
k internetu a lepší digitální vybavení, a učitelé 

tak mohli během pandemie nabídnout studentům 
možnost výuky na dálku. 





UDRŽITELNOST
EIB získává finanční prostředky emisemi dluhopisů na 
mezinárodních kapitálových trzích. Díky vynikajícímu úvěrovému 
ratingu získáváme finanční prostředky na základě výhodných 
sazeb a tyto výhody přenášíme na naše klienty.

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

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
V  roce 2022 byl zahájen provoz rozvojové složky EIB nazvané EIB 
Global, jejímž cílem je posílit vliv našeho rozvojového financování. 
EIB investovala za posledních deset let (2012–2021) mimo Evropskou 
unii více než 70 miliard eur a  každoročně mobilizuje miliardové 
investice ze soukromého sektoru. EIB Global zvyšuje vliv EIB tím, 
že působí lokálně a je tak blíže místním komunitám, společnostem 
a institucím po celém světě.

EIB rozšíří svou podporu pro místní mikrofinanční instituce 
v regionech, kde lidé často postrádají přístup k bankovním službám. 
Dosáhnou-li místní lidé na úvěr, zaměstnají podniky více pracovníků, 
ženy získají nezávislost, omezí se míra vysídlení a domácnosti získají 
šanci vymanit se z chudoby.

Zvýšíme dostupnost odborných znalostí EIB v  daném odvětví 
na místní úrovni a  budeme sdílet své znalosti a  zkušenosti 
s  místními partnery. Na základě zkušeností, které jsme získali 

Malé podniky v Kongu získaly během pandemie 
od EIB půjčky s férovou úrokovou sazbou namísto 

velmi vysokých sazeb účtovaných věřiteli z šedé 
zóny. Prospěch z toho měly nejen tyto podniky, 

ale i celé komunity.

http://www.eib.org/global


při své práci v  celé řadě zemí a  odvětví, poskytujeme nezávislé 
poradenství. Tyto poradenské služby mohou představovat doplněk 
finančních produktů EIB, ale mohou být nabízeny i  nezávisle na 
jakémkoli financování.

Vzhledem ke změně klimatu, pandemii covidu-19 a dalším krizím je 
nutné, aby se miliardy, které investujeme společně s mezinárodními 
a  vnitrostátními partnerskými bankami, proměnily v  biliony díky 
navázání nových partnerství a  spolupráci s  dalšími celosvětovými 
finančními institucemi. Účast EIB ale především napomáhá k zapojení 
soukromého sektoru, což otevírá nové možnosti pro investice.

Jen rozvojové země samotné potřebují každoročně další investice 
v  objemu více než 2 biliony eur, aby byly schopny splnit cíle 
udržitelného rozvoje OSN a  ambice Pařížské dohody o  řešení 
změny klimatu.

EIB jako klimatická banka EU podporuje Zelenou dohodu pro 
Evropu, tedy plán Evropské unie, který má zajistit, aby unijní politiky 
v  oblasti ochrany klimatu, energetiky, dopravy a  daní vedly do 
roku 2030 ke snížení emisí skleníkových plynů alespoň o  55  %. 
Evropská unie se však na celosvětových emisích podílí pouze 10 %, 
a  EIB  Global tak pomůže rozšířit snahy EU o  dekarbonizaci i  za 
hranice Unie a podpoří Zelenou novou dohodu pro svět.

EIB Global je klíčovým spojencem Evropské komise v jejím programu 
Global Gateway, který podpoří celkovou částkou 300 miliard eur 
projekty směřující ke zlepšení globálního a regionálního propojení 
v  oblasti digitalizace, ochrany klimatu, dopravy, zdravotnictví, 
energetiky a  vzdělávání. Rozvojové úvěry a  finanční partnerství 
urychlují růst, přispívají k prosperitě venkovských oblastí a městským 
inovacím, a posilují také ekonomiku.



EIB Global spolupracuje s podniky vedenými ženami, které investují 
do budoucnosti, a podporuje tak země, jež usilují o zrovnoprávnění 
žen a  mužů a  zlepšují postavení žen na pracovišti. Pomáháme 
milionům lidí, kteří nemají přístup k  čisté vodě, elektřině, 
vakcínám, kvalitní zdravotní péči a  odpovídajícím systémům 
zpracování odpadu.





ZÁVAZEK
EIB je transparentní a za všechny své činnosti se zodpovídá občanům 
EU. Díky našim environmentálním i  sociálním standardům jsme 
vynikajícím partnerem pro organizace z  veřejného i  soukromého 
sektoru. Naši zaměstnanci jsou vysoce kvalifikovaní, angažovaní 
a různorodí. Jsou mezi nimi ekonomové, inženýři, finanční analytici 
i  odborníci na klima, kteří každodenně spolupracují s  místními 
odborníky, institucemi a vládami po celém světě.

http://www.eib.org/cr
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Skupina EIB se skládá z  Evropské investiční banky (EIB) a  Evropského 
investičního fondu (EIF).

EIB je bankou Evropské unie. Jedná se o  největšího mnohostranného 
vydavatele dluhopisů a  poskytovatele úvěrů na světě. EIB sídlí 
v  Lucembursku a  má rozsáhlou síť místních a  regionálních kanceláří 
v Evropě i mimo ni.

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

EIB Global je mezinárodní rozvojová složka EIB. EIB Global, založená v roce 
2022, navazuje na dlouhodobé úsilí EIB v  oblasti financování rozvoje, 
ochrany klimatu, inovativních investic, udržitelnosti a nových způsobů, jak 
pomáhat lidem po celém světě.
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