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PŘEHLED ÚVĚRŮ POSKYTNUTÝCH EIB 
V ČESKÉ REPUBLICE

v letech 2015 - 2019 dle odvětví
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• Výsledkem operací skupiny EIB (údaje 
společně za EIB a EIF) v roce 2019 jsou 
investice v objemu 1,49 mld. EUR 

• Podpora poskytnutá skupinou EIB v rámci 
České republiky představovala 0,68% jejího 
HDP (což odpovídá 11. místu mezi členskými 
státy EU).

• Díky zapojení Evropského fondu pro 
strategické investice – klíčové součásti 
Investičního plánu pro Evropu – se očekává, 
že pro nové investice v České republice bude 
mobilizována částka ve výši 4,7 mld. EUR

Evropská investiční banka a Evropský investiční fond, dohromady tvořící skupinu EIB, podporují v České republice 
investiční projekty, které snižují rozdíly v rozvoji jednotlivých regionů, posilují hospodářskou konkurenceschopnost 
a zvyšují životní úroveň obyvatel ČR. Objem úvěrů poskytnutých EIB v České republice v roce 2019 dosáhl zhruba 
1,3 mld. EUR. Během období uplynulých pěti let (2015 - 2019) poskytla EIB na financování projektů v ČR 3,8 mld. EUR.

FINANCOVÁNÍ POSKYTNUTÉ V ČESKÉ REPUBLICE NA 
ZÁKLADĚ INVESTIČNÍHO PLÁNU PRO EVROPU
Investiční plán pro Evropu (tzv. Junckerův plán) představuje jednu z klíčových iniciativ EU pro zrychlení investic 
v Evropě a zaměřuje se na vytváření pracovních míst a podporu růstu. Umožňuje také chytřejším způsobem využívat 
a propojovat stávající finanční zdroje. Klíčovou úlohu v tomto investičním plánu hraje skupina EIB. S pomocí záruk 
poskytnutých Evropským fondem pro strategické investice (EFSI) se EIB a EIF mohou zapojit do projektů zahrnujících 
vyšší míru rizika a povzbudit tak soukromé investory k účasti na financování strategických projektů.

V roce 2019 záruka Skupiny EIB napomohla České spořitelně (ČS) zajistit financování pro malé a střední podniky ve výši 
306 mil. EUR. Jejich dohoda pomáhá zhruba 250 společnostem a přispívá k udržení téměř 43 000 pracovních míst v celé 
republice. Součástí operací podpořených Evropským fondem pro strategické investice je i záruka znějící na 76,5 mil. EUR 
pro krytí případných ztrát ze stávajícího portfolia v hodnotě zhruba 1 mld. EUR. Tento nový druh transakce pomáhá 
taktéž rozvoji sekuritizačního trhu v daném regionu. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_de
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PODPORA STRATEGICKÉ INFRASTRUKTURY
Na financování osmi projektů tvořících součást modernizace, rekonstrukce a obnovy železniční infrastruktury napříč 
Českou republikou poskytla EIB celkem 444 mil. EUR. Takto modernizované železniční tratě se nacházejí podél 
Transevropské dopravní sítě (TEN-T), včetně páteřních koridorů, tzn. baltsko-jadranského a rýnsko-dunajského koridoru 
a koridoru Východ-východní Středomoří, které byly dříve definovány v rámci finančního nástroje Connecting Europe. 
Financování EIB napomáhá realizaci plánů České republiky v oblasti dopravy v letech 2014 – 2020. Dlouhodobým cílem 
v rámci železniční infrastruktury je odstraňovat místa s nedostatečnou kapacitou a podporovat projekty v oblasti 
přeshraniční železniční dopravy. 

České energetické společnosti ČEZ poskytla EIB finanční prostředky ve výši 330 mil. EUR na financování investičního 
programu zaměřeného na rozšíření, posílení a modernizaci elektrické rozvodné sítě v devíti krajích České republiky: 
Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Středočeském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém a 
Moravskoslezském. Finanční prostředky EIB pomáhají při navyšování kapacit a modernizaci rozvodných sítí středního a 
nízkého napětí. Prostředky z tohoto úvěru jsou taktéž využívány pro instalaci systémů automatizovaného a dálkového 
řízení. Projekt se skládá z mnoha dílčích programů uskutečňovaných v celé řadě zeměpisných lokalit, jako je například 
vybudování 4 160 km nového nadzemního a podzemního vedení, modernizace 2 475 km vedení a navýšení kapacity 
transformátorových stanic v elektrické rozvodné síti o 861 MVA. Podpořené investice rovněž usnadní větší integraci 
budoucí kapacity přenosu energie z obnovitelných zdrojů.

PODPORA ROZVOJE MĚSTSKÉ DOPRAVY
Plzeňskému městskému dopravnímu podniku poskytla EIB finanční prostředky ve výši 50 mil. EUR (zhruba 1,25 mld. Kč). 
Tento úvěr pomáhá městu Plzeň realizovat jeho udržitelnou strategii v oblasti dopravy, jejímž cílem je zlepšovat městskou 
hromadnou dopravu a zároveň minimalizovat negativní dopady dopravy na životní prostředí a život ve městě. Finanční 
prostředky od EIB umožnily nákup přibližně 34 tramvají a 34 trolejbusů, které nahradily stará vozidla. Součástí projektu 
je i rekonstrukce vozoven a modernizace elektrické rozvodné sítě. 
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PODPORA PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (SME) 
A PODNIKY SE STŘEDNÍ TRŽNÍ KAPITALIZACÍ
Kromě výše uvedené operace podpořené EFSI ve spojení s Českou spořitelnou uzavřela EIB v roce 2019 ve spolupráci 
se čtyřmi partnerskými finančními institucemi smlouvy o zprostředkovaných úvěrech v hodnotě 407 mil. EUR, díky 
nimž se zlepšil přístup malých a středních podniků (SME) a obcí v České republice k financování EIB. Těmito operacemi 
byly podpořeny investice do místní infrastruktury, ochrany životního prostředí, dopravy, energetiky, výzkumu, vývoje a 
inovací, sociální inkluze a služeb, včetně cestovního ruchu. 

Odhaduje se, že díky působení EIB získalo prospěch z úvěrů EIB poskytnutých v České republice přibližně 1 228 malých 
a středních podniků, což přispělo k podpoře zhruba 83 650 pracovních míst.

Výše celkového závazku EIF v ČR v roce 2019 činila 255 mil. EUR v rámci 10 operací; přičemž cílem bylo shromáždit 
659 mil. EUR. V roce 2019 získalo prospěch z operací EIF v České republice přibližně 5 700 podniků a podpořeno bylo 
zhruba 54 000 pracovních míst.

PORADENSKÉ SLUŽBY EIB V ČESKÉ REPUBLICE
Poradenské služby EIB v České republice jsou poskytovány především prostřednictvím Evropského centra pro investiční 
poradenství (European Investment Advisory Hub – EIAH), Poradenství pro finanční nástroje (Financial Instruments 
Advisory – FIA) (včetně služby fi-compass a poradenských služeb poskytovaných bilaterálně), Evropského odborného 
centra pro PPP (European PPP Expertise Centre – EPEC), finančního nástroje ELENA (European Local Energy Assistance), 
projektu JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) a Poradenských služeb InnovFin (IFA).

Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech – JASPERS 
V současnosti podporuje JASPERS – také v souvislosti s Akčním plánem pro Českou republiku na rok 2019 – 16 projektů, 
z nichž 81 % se týká úkolů v oblasti dopravy, zejména té železniční. V rámci České republiky bylo v roce 2019 dokončeno 
10 projektů JASPERS, z nichž se šest velkých projektů uskutečnilo v oblasti dopravy.

Evropské centrum pro investiční poradenství vzniklo jako partnerský program EIB a Evropské komise a představuje 
druhý pilíř Investičního plánu pro Evropu. Evropské centrum pro investiční poradenství zajišťuje jednotné místo pro 
komplexní nabídku poradenství a služeb odborné pomoci [které jsou poskytovány skupinou EIB, Evropskou komisí, 
Národními propagačními institucemi (National Promotion Institutions) nebo řídícími orgány (Managing Authorities)]. 
Centrum se zaměřuje na poskytování cílené podpory při identifikaci, přípravě a rozvoji investičních projektů v celé 
Evropské unii. Do prosince 2019 zpracovalo Evropské centrum pro investiční poradenství z České republiky celkem 
35 žádostí o poradenství, od požadavků na informace až po žádosti o odbornou asistenci a financování nebo obě služby 
zároveň.

Iniciativa Evropská energetická pomoc na místní úrovni (ELENA) tvoří součást širšího úsilí EIB o podporu 
cílů stanovených EU v oblasti energetiky a ochrany klimatu. Z této společné iniciativy EIB a Evropské komise jsou 
poskytovány granty na technickou pomoc při zavádění opatření na úsporu energie, distribuce energie z obnovitelných 
zdrojů a programů městské  hromadné dopravy (viz webové stránky iniciativy ELENA). V České republice je v současnosti 
příjemcem podpory z programu ELENA Středočeský kraj, kterému program přispěl částkou 2,4 mil. EUR určených na 
komplexní rekonstrukci přibližně 170 veřejných budov, zlepšení energetické účinnosti, snížení emisí skleníkových plynů 
a mobilizaci investic ve výši 61,4 milionů EUR.

http://www.eib.org/en/projects/sectors/energy/index.htm
http://www.eib.org/en/projects/sectors/transport/index.htm
http://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm?f=search&media=search
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CELKOVÉ VÝSLEDKY DOSAŽENÉ SKUPINOU EIB  
V ROCE 2019

Financování EIB  

63,12 mld. EUR

Financování EIF 

10,2 mld. EUR

Celková výše financování 
poskytnutého skupinou EIB* 

72,09 mld. EUR

Životní prostředí 

16,52 mld. EUR
Malé a střední podniky (SME) 

a podniky se střední tržní 
kapitalizací  

25,52 mld. EUR 
Inovace    

14,44 mld. EUR
Infrastruktura 

15,61 mld. EUR
Ochrana klimatu 

31 % celkového financování

Investiční plán pro Evropu 
Objem projektů EFSI schválených skupinou  

EIB činil

84,2 mld. EUR

Investiční plán pro Evropu 

Investice související s EFSI  

458 mld. EUR

92 % z cíle stanoveného v objemu 
500 mld. EUR

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

Autoři fotografií: Ministerstvo dopravy ČR
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