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J
ak se Evropa vzpamatovává z deset let trvající nejisto-
ty a slabého růstu, již nemusíme věnovat tolik pozor-
nosti ozdravným opatřením. Nyní je třeba – vzhledem 
k velkému významu evropského projektu – abychom 

se soustředili na zvyšování konkurenceschopnosti a na posi-
lování nástrojů, které učiní Unii hospodářsky odolnější.

Pro Evropskou investiční banku to znamená nutnost posilo-
vat naši klíčovou pozici jako banky Evropské unie a naše ve-
doucí postavení na trhu v oblastech, jakými jsou klima, inova-
ce a důležitá infrastruktura.

Znamená to, že EIB se musí nadále snažit identifikovat pro-
jekty, které zlepší životy občanů EU a jiných zemí mimo EU, 
kde jsou negativní dopady změny klimatu a nedostatek eko-
nomických příležitostí někdy největší. A také to znamená, 
že EIB musí přispívat k budování základů silnější, inovativnější 
a konkurenceschopnější Evropy.

EIB jako banka financuje mosty i vysokorychlostní inter-
net, solární energii a superkondenzátory. Také se hluboce 
zamýšlíme nad úlohou, kterou naše projekty hrají v budoucí 
prosperitě Evropy. Zejména zkoumáme, jak mohou inovace 

Úvodní slovo prezidenta
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hrát významnou úlohu v dalším, vítězném stadiu rozvoje lid-
ské společnosti. Převratné změny vítáme, ale nesmíme do-
pustit, aby vedly k pocitu odcizení našich občanů. Inovace 
jsou příslibem, že dnešní obrovský technologický pokrok 
může mít pozitivní vliv na budoucnost lidstva a chránit naši 
planetu. Musíme dělat víc, abychom zajistili začleňování a aby 
tak z inovací mohl mít prospěch každý.

Ekonomové EIB v listopadu zveřejnili podrobnou zprávu o in-
vesticích v Evropě. Zjistili, že velké podniky jsou inovátory 
s dvakrát větší pravděpodobností než MSP a že u mladých 

inovativních podniků existuje o 50 % větší pravděpodobnost 
než u jiných podniků, že nedostanou úvěr. Jedním z velkých 
problémů v dnešní Evropě je skutečnost, že i když menší 
společnost přijde s inovativním nápadem, jen těžko se z ní 
stává velký inovátor. Malé podniky mohou uvést na trh ino-
vativní produkt, ale chybí jim růstový kapitál a nemohou se 
v současném finančním prostředí rozvíjet. To ukazuje, že ino-
vace jsou mnohem víc než skvělý nápad. Jsou s nimi spoje-
ny jednotlivé typy financování, které jsou nezbytné v konk-
rétních stadiích životního cyklu společnosti. Cílem práce EIB 
v roce 2017 bylo ve stále větší míře překlenovat každé z těchto 
jednotlivých stadií s cílem přilákat různé typy soukromých 
investorů, jejichž prostředky jsou hnací silou růstu inovátorů. 
Z toho důvodu jsme například schválili rekordní počet úvěrů, 
které jsou v průměru mnohem menší než tradiční operace EIB. 
Uznáváme, že pokud máme mít větší dopad na širší spektrum 
evropského hospodářství, musíme podporovat menší pod-
niky menšími úvěry.

Období nejistoty a změn je EIB v jistém smyslu zvyklá zvládat. 
V roce 2018 slavíme šedesát let naší činnosti. Naši zakladatelé 
působili na kontinentu, který se stále vzpamatovával z druhé 
světové války – a to uprostřed studené války. Od té doby EIB 
významně pomáhá Evropě plnit slib prosperity daný jejím 
občanům. Dnešní politické otřesy nám nabízejí alternativy 
pro našich dalších šedesát let. Máme-li čelit demografickým 
výzvám naší Unie a být konkurenceschopnější, musíme za-
jistit, aby budoucnost byla inovativní. Tato zpráva ukazuje, jak 
chce EIB v klíčových strategických odvětvích posilovat pozici 
Evropy při posouvání hranic globálních inovací a tím zacho-
vat její sílu.

Werner Hoyer

„Inovace jsou mnohem víc než skvělý 
nápad. Jsou s nimi spojeny jednotlivé 
typy financování, které jsou nezbytné 

v konkrétních stadiích životního cyklu 
společnosti. Cílem práce EIB v roce 2017 
bylo ve stále větší míře překlenovat každé 

z těchto jednotlivých stadií.“
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KLÍČOVÉ VÝSLEDKY 2017

Skupina Evropské investiční banky je z hlediska objemu vydaných dluhopisů 
a poskytnutých úvěrů největší mnohostrannou finanční institucí na světě.  
Poskytuje finanční prostředky na udržitelné investiční projekty na celém světě, 
jakož i související poradenství. Jako banka EU, jejímiž akcionáři jsou členské státy 
EU, zastupuje zájmy členských států při provádění politiky EU. 

V
roce 2018 slaví banka šedesáté výročí svého vzniku. Její 
činnost v roce 2017, nastíněná v této zprávě, dokazuje 
schopnost skupiny EIB reagovat na velké výzvy dnešní 
doby:

•  během celého roku se banka snažila zvýšit dosah své ini-
ciativy na posílení ekonomické odolnosti, jejímž cílem 
je v průběhu pěti let zvýšit financování v zemích jižního 
sousedství a v západním Balkánu o 6 mld. EUR; 

•  Evropský fond pro strategické investice (EFSI), v jehož rámci 
uskutečňuje banka investice s podporou záruky z rozpočtu 
EU ke stimulaci evropského hospodářství, překonal původní 
očekávání, a proto Evropský parlament schválil v prosin-
ci prodloužení a posílení tohoto nástroje. EFSI je součástí 
investičního plánu pro Evropu, který vznikl v reakci na 
nefunkčnost trhu v důsledku finanční krize před deseti lety, 
a jeho cílem je do konce roku 2020 podpořit investice ve výši 
500 mld. EUR.

Investiční plán pro Evropu  
v roce 2017 

Schválené financování ve výši 21 mld. EUR

Schváleno 295 operací

Investice zmobilizované díky EFSI v objemu  

93 mld. EUR

Do konce roku 2020 mají podpořené investice činit 

500 mld. EUR
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Christos Pierdas trpící roztroušenou sklerózou 
podstupuje léčebný zákrok u fyzioterapeutky  
Marie Charalampous v Kyperském institutu  
neurologie a genetiky. Viz článek na str. 16 78,16 mld. EUR

Skupina EIB

celkové financování

13,8 mld. EUR
na inovace

16,7 mld. EUR
na životní prostředí

18,0 mld. EUR
na infrastrukturu

29,6 mld. EUR
pro MSP

Celkové podpořené investice

250 mld. EUR
v rámci 901 schváleného projektu
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EIB uvažuje

A
nders Bohlin rád přirovnává nebezpečí kyber-
kriminality k situaci ve městě, ve kterém se buduje 
hodně silnic, ale zapomíná se na dopravní světla.

„Přesně to se stalo v oblasti kybernetické bezpečnosti. 
Zapomněli jsme nainstalovat dopravní světla a teď musíme čelit 
všem těm zákeřným útokům,“ říká Anders Bohlin, specialista na 
digitalizaci v Evropské investiční bance, jenž spolupracuje s pod-
niky v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Během několika posledních let ohrožují kybernetické útoky 
tisíce firem a soukromé údaje miliard lidí na celém světě. 

Škodlivý software WannaCry vyřadil z provozu počítače 
v nemocnicích a podnicích po celém světě. Hackeři se zmoc-
nili údajů miliard uživatelů aplikace Uber a webu Yahoo. Rusko 
bylo obviněno z toho, že využívá kyberkriminality k manipu-
laci voleb v USA i Evropě.

Proč je tedy boj proti kyberkriminalitě tak důležitý? Protože 
kybernetické útoky nejen ohrožují naše osobní údaje, ale také 
způsobují škody globální ekonomice ve výši miliard dolarů. 
Podle Evropské komise došlo v Evropě v roce 2017 k více 
než 4 000 kybernetickým útokům denně a 80 % evropských 
společností zaznamenalo kybernetický bezpečnostní incident. 

Kdo platí za boj 
s kyberkriminalitou?

Banka EU investuje do nových 
společností v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, které vědí, jak zastavit 
kyberkriminalitu
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Kybernetická bezpečnost se stává 
prioritou 
V reakci na zvyšující se rizika kyberkriminality se investice do 
kybernetické bezpečnosti staly pro EIB prioritou.

„Aktivně se snažíme v této oblasti pomáhat,“ říká Jus-
si Hätönen, vedoucí jednotky banky, která investuje do 
mladých inovativních společností. „Podíváte-li se na kterékoli 
odvětví, všude se digitalizuje. To vede doslova k explozi údajů 
a všechny tyto údaje je třeba chránit.“

V poslední době podpořila banka několik projektů boje 
s kyberkriminalitou. V prosinci roku 2017 podepsala se 
švédskými společnostmi Nexus Group a Clavister dvě smlou-
vy o poskytnutí úvěru na vývoj zdokonaleného softwaru, 
který má zamezit kybernetickým útokům, a na vytvoření 
lepších identifikačních systémů. Oba úvěry podpořil Evrop-
ský fond pro strategické investice (EFSI), iniciativa stimu-
lující růst v EU podporováním mladších a inovativnějších 
společností.

Banka půjčila společnosti Nexus 29 mil. EUR, aby jí pomohla 
uspíšit vývoj jejího softwaru pro zjišťování a ověřování 
totožnosti a řízení přístupu. Technologie společnosti Nexus 
nazvaná „Smart ID“ umožňuje uživatelům vizuálně se identi-
fikovat, připojit se k počítači, vstoupit do prostor, elektronicky 
podepisovat transakce a provádět platby kartou či jiným mo-
bilním nástrojem.

Generální ředitel společnosti Nexus Lars Pettersson hovoří 
o její technologii Smart ID jako o zázračné zbrani proti kyber-
netickým hrozbám, protože propojuje fyzický a digitální svět 
pomocí jediného přístroje, jenž uživatelům umožňuje přístup 
do jejich domovů, kanceláří a počítačů, jakož i k e-mailovým 
účtům, cloudovým službám, garážovému parkování a dalším 
službám.

EIB půjčila 20 mil. EUR společnosti Clavister, jejíž firewallové 
produkty chrání přístupové body počítačových sítí a brání 
hackerům zaútočit. Společnost patří k předním světovým 
firmám, které působí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V říjnu roku 2017 podepsala banka smlouvu o poskytnutí 
úvěru ve výši 20 mil. EUR s francouzskou společností CS Com-
munication & Systèmes, která pomáhá podnikům odhalovat 
kybernetické útoky a těmto útokům předcházet. EIB poskyt-
la úvěr ve výši 25 mil. EUR francouzsko-německé společnosti 
Qwant, která vyvinula vyhledávač chránící soukromé údaje 
uživatelů.

„Opatrní musejí být všichni“
Anders Bohlin o tom sice nerad mluví, ale i on se stal obětí ky-
berkriminality. Když před 14 lety pracoval pro jednu švédskou 
technologickou společnost, jednoho dne zjistil, že do jeho 
soukromého počítače pronikli hackeři. Využili ho jako tzv. 
zombie pro rozesílání spamů. „Bylo to velice nepříjemné, ale 
získal jsem z toho ponaučení, že opatrní musejí být všichni, 
nejenom firmy,” říká Anders Bohlin.

Odborníci EIB varují, že v nadcházejícím desetiletí bude boj 
s kyberkriminalitou obtížnější, protože technologie zazname-
nají další rozvoj a budou složitější. Nebude snadné tuto bitvu 
vyhrát.

„Kyberkriminalita způsobuje obrovské ztráty nejen společ-
nostem, ale i jednotlivcům,“ říká Jussi Hätönen. „Tyto ztráty 
musí někdo zaplatit. A někdo musí proti tomu bojovat.“ 

EIB bude stát v první linii tohoto boje.

„Tyto ztráty musí 
někdo zaplatit.  

A někdo musí proti 
tomu bojovat.“
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EIB koná

E
konomové EIB použili osvědčený ekonomický mo-
del, aby změřili budoucí dopad investic podpořených 
všemi operacemi EIB v období let 2015-2016, jakož 
i úvěrů, které EIB poskytla výslovně v rámci Evrop -

 s kého fondu pro strategické investice. Zjistili, že úvěry 
skupiny EIB budou mít pravděpodobně zásadní přínos pro 
evropské hospodářství.

Celkové financování schválené skupinou EIB v období let 
2015-2016 v rámci EU do roku 2020: 
• podpoří investice ve výši 544 mld. EUR;
• zvýší HDP o 2,3 %;
• vytvoří 2,25 milionu pracovních míst.
 
Úvěry schválené skupinou EIB do konce roku 2016 v rámci 
investičního plánu do roku 2020: 
• podpoří investice ve výši 161 mld. EUR;
• zvýší HDP EU o 0,7 %;
• vytvoří 690 000 nových pracovních míst.

Ze závěrů EIB vyplývá, že úvěry skupiny EIB – bez ohledu 
na to, zda byly poskytnuty v hospodářsky příznivém 
či nepříznivém období – nejen bezprostředně stimu lují 
hospodářství, ale že jsou také základem pro dlouhodobý 
růst. „Naším hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost 
EU a stimulovat dlouhodobý růst,“ říká Debora Revol-
tella, ředitelka oddělení banky Ekonomické analýzy. „Tyto 
závěry ukazují, že v dlouhodobém výhledu evropské 
hospodářství podstatně vzroste, a to bez ohledu na fáze 
hospodářského cyklu.“

Úspěch tam, kde trh selhává

Měření dopadu skupiny EIB je důležité, protože jen tak 
může skupina zajistit efektivnost svého financování ve 
prospěch občanů EU. V Bruselu mají úvěrové aktivity banky 
EU v rámci investičního plánu pozitivní odezvu, a proto byl 
program prodloužen a jeho rozsah se zvýšil. Evropský fond 
pro strategické investice, který spravuje EIB, zahájil svou 

Dopad na 
zaměstnanost  
a růst

Evropské hospodářství potřebovalo 
vzpruhu, aby se vzpamatovalo po finanční 
krizi. Tento impuls měl dát investiční plán 
pro Evropu. Naše ekonomické modely 
ukazují, že to funguje.
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činnost v polovině roku 2015. Funguje s podporou záruky 
z rozpočtu EU a původně měl v průběhu tří let zmobilizovat 
investice v objemu 315 mld. EUR. Tato částka byla zvýšena 
na 500 mld. EUR do roku 2020.

Cílem je podpořit společnosti, které by jinak jen obtížně 
získaly financování od bank, a zaměřit se na klíčové oblas-
ti, tj. inovace a malé podniky. „Vytvořili jsme tento program 
v reakci na krizi, kdy v určitých oblastech trh přestal fun-
govat,“ říká Natacha Valla, vedoucí divize EIB Hospodářská 
politika a strategie. „Tato studie ukazuje, že má skutečný 
pozitivní dopad.“

Konzervativní předpoklady

Ekonomové EIB museli při měření dopadu zohlednit 
složitou interakci mezi operacemi banky a dalšími aktivi-
tami odehrávajícími se v hospodářství. Spolupracovali pro-
to se Společným výzkumným střediskem Evropské komise 
se sídlem v Seville a použili ekonomický model nazvaný 
RHOMOLO, aby zjistili, zda jsou stále omezenější veřejné 
prostředky využívány efektivně. „V modelu jsme vychá-
zeli z konzervativních předpokladů,“ říká Georg Weiers, 

„Investiční plán rozhýbal hospodářství a jeho dynamičnost  
se samovolně udržuje“ 

EFSI
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... avšak strukturální dopad 
     na zaměstnanost přetrvává

... ale jejich dopad 
     časem slábne ...

Investice stimulují 
zaměstnanost ...

TRVALÝ DOPAD
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díky investicím podpořeným skupinou EIB
2015-2016
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Investice podpořené skupinou EIB 
(schválené financování)
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            2020
+2,25 milionu 

                             pracovních míst

544 mld. EUR z t
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EFSI
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dopad
investic 

strukturální
dopad

ekonom EIB, jenž se na studii podílel, „a přesto jsou do-
pady značné.“

Studie ukazuje, že jakmile efekt počátečního nastartování 
ekonomiky pomine, investiční plán bude mít i nadále sil-
ný dlouhodobý strukturální dopad na hospodářství, stejně 
jako jiné úvěry skupiny EIB.

Investice podpořené úvěry schválenými do konce roku 2016 
skupinou EIB v rámci investičního plánu do konce roku 2036:
• zvýší HDP o 0,4 %;
• vytvoří 344 000 nových pracovních míst.

Celkové investice podpořené úvěry, které schválila skupina 
EIB v období let 2015-2016, budou mít ještě výraznější do-
pad po 20 letech. Dovolí:
• zvýšit HDP o 1,5 %;
• vytvořit 1,3 milionu nových pracovních míst.

„Dopad je velký a trvalý,“ říká Natacha Valla. „Pracovní 
místa, která vznikla v důsledku těchto investic, tu budou 
i za 20 let. To je hlavní pozitivní přínos investičního plánu 
a operací banky vůbec.“
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Inovace pro konkurenceschopnost
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quibus audanda explant iossit dolorpor rero 
quaecabo. Voluptis secaboreptat quis et qui 
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia

•  7,44 milionu nových a zdokonalených velmi  
vysokorychlostních digitálních přípojek 

• 1,1 milionu studentů v modernizovaných zařízeních

13,8 mld. EUR
na inovace a dovednosti

Spoluzakladatelé společnosti Skeleton  
Taavi Madiberk (vlevo) a Oliver Ahlberg
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„Problém se skořápkami kokosových 
ořechů přirozeně spočívá v tom, že jejich 
póry jsou různě veliké a nejsou rozloženy 
stejnoměrně,“ říká Taavi Madiberk, ředitel es-

tonské společnosti Skeleton Technologies. Kva-
lita skořápek jako hlavní problém společnosti 
překvapuje, protože každého spíše napadne malá 
pravděpodobnost výskytu kokosových ořechů 
v Estonsku. Nejvíce však udiví, že složitý prob-
lém s kokosovými ořechy řeší právě společnost 
se sídlem v této severské zemi.

Hledání náhrady za kokosový ořech je po-
pravdě řečeno, vzhledem k velikosti trhu 
superkondenzátorů – zařízení na skladování ener-
gie – výnosným mnohomiliardovým podnikem. 
Do roku 2024 by měl objem tohoto trhu vzrůst 
na 6 mld. EUR. Až do dnešní doby se tato zařízení 
vyráběla z aktivního uhlí získaného karboni-
zací skořápek kokosových ořechů. Do doby, než 
společnost Skeleton Technologies vyvinula anor-
ganickou alternativu, která je zároveň mnohem 
efektivnější. V roce 2017 dostala společnost od EIB 
úvěr ve výši 15 mil. EUR, jenž jí umožňuje pokra -
čovat v aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje. 
Úvěr byl poskytnut se zárukou z rozpočtu EU 
v rámci investičního plánu pro Evropu.

Proč i nadále nepoužívat  
kokosové ořechy?

Karbonizací kokosového ořechu vzniká uh-
lík, který – je-li v tenké vrstvě rozprostřen na 
fólii a vystaven působení elektricky nabitých 
iontů – může tyto ionty ukládat do svých pórů. 
Čím více pórů ve správné velikosti uhlík má, tím 
více energie na gram materiálu může skladovat. 
Problémem je, že v závislosti na počasí a po-
dle doby sklizně kokosových ořechů se hustota 
pórů liší.

Superkondenzátory  
či kokosové ořechy

Až dosud byl hlavní složkou mocných 
zařízení na skladování energie zuhelnatělý 
kokosový ořech. Jedné společnosti 
v mrazivém Estonsku se nyní daří vyrábět 
superkondenzátory bez tropického ovoce.

„Superkondenzátory 
jsou páteří či kostrou 

energetického systému.“
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Společnost Skeleton Technologies disponuje chráněnou 
technologií na získávání uhlíku z anorganických karbidů, 
která jí umožňuje ovlivňovat vlastnosti pórů. Výsledkem 
jsou zakřivené pláty o síle jednoho atomu, jejichž každý 
gram obsahuje téměř 2 000 m2 rovnoměrně porézního po-
vrchu k ukládání iontů. Společnost Skeleton následně 
nanáší uhlík na hliníkovou fólii a vrství nebo navíjí tyto pláty 

pod tlakem do buněk. Tak vznikají superkondenzátory, 
které mají čtyřikrát vyšší energetickou hustotu než jejich 
konkurenti vyrobení z kokosových ořechů. Název firmy 
Skeleton mimochodem vznikl z toho, že její materiál pod 
mikroskopem připomíná lidskou kostru. Taavi Madiberk 
dodává: „Superkondenzátory jsou páteří či kostrou ener-
getického systému.“
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K
dyž měl Joseph Ioannou šest měsíců, lékaři z Kyper-
ského institutu neurologie a genetiky v Nikósii mu 
diagnostikovali spinální muskulární atrofii, poruchu, 
která postihuje motorické neurony v míše a vede ke 

svalové slabosti. Náhoda tomu chtěla, že se Ioannou narodil 
ve městě rozděleném invazí, která se odehrála více než dvacet 
let před jeho narozením, jako kyperský Řek. Pro lékaře z insti-
tutu to nebylo důležité. „Kyperští Turci a kyperští Řekové trpí 
podobnými nemocemi,“ říká profesor Leonidas Phylactou, 
genetik a generální ředitel institutu. „Součástí našeho poslání 
je léčit příslušníky obou komunit.“

Již 29 let dostává Ioannou v institutu životně důležitou péči. 
Chodí zde k neurologovi, specialistům na nemoci plic a srdce 
a také k odborníkovi na výživu. Také pravidelně navštěvuje 
fyzioterapii. Mezitím dokončil studium informatiky a založil 
si vlastní firmu na opravu počítačů. Je zasnoubený a chtěl by 
si založit rodinu. „Kdyby mě neléčili v institutu, byl bych na 
tom mnohem hůř,“ říká. „Díky doporučením a péči institutu je 
kvalita mého života mnohem lepší. Mohu pracovat, mohu snít 
a plánovat si budoucnost.“

Ioannou je jedním z 12 000 pacientů registrovaných v insti-
tutu, jenž se nachází na úbočí jednoho kopce v Nikósii blíz-
ko Zelené linie rozdělující ostrov na dvě části: oblast pod 
správou Kyperské republiky a území okupované od roku 
1974 Tureckem. Institut provádí každoročně 40 000 labo-
ratorních testů v rámci boje proti genetickým poruchám 
známým po celém světě – např. roztroušená skleróza – 
jakož i proti poruchám, které se vyskytují zejména na Ky-
pru – např. talasémie čili středomořská anémie. Institut, 
založený v roce 1990, také zkoumá způsoby léčby těchto 
nemocí. Především však zachraňuje životy. „Život těchto 
lidí by byl bez péče institutu mnohem, mnohem těžší,“ říká 
47letý profesor Leonidas Phylactou. „Myslím, že někteří by 
už ani nežili.“

Lékařská péče a sociální dopad

Podobně jako tomu je u mnoha jiných významných zdra-
votnických zařízení, dopad aktivit institutu překračuje 
rámec péče o pacienty. Institut hraje důležitou úlohu i v so-
ciálním a hospodářském životě na Kypru, protože díky jeho 
péči jsou lidé schopni pracovat a nestávají se břemenem 

Geny spojují 
rozdělený Kypr

pro své rodiny a stát. Například prenatální diagnostika ta-
lasémie, kterou institut provádí, dovolila snížit výskyt této 
nemoci u novorozených dětí „téměř na nulu“, říká profesor 
Leonidas Phylactou.

Kyperský institut neurologie a genetiky chce svoji důležitou 
práci ještě více rozvinout, a proto realizuje program inves-
tic do modernizace výzkumné infrastruktury a zařízení pro 
léčbu a rehabilitaci pacientů v hodnotě 40 mil. EUR. Na finan-

Kyperský institut neurologie a genetiky 
posiluje své kapacity v oblasti výzkumu 
a péče o kyperské Řeky a Turky

„Kyperští Turci a kyperští 
Řekové trpí podobnými 

nemocemi. Součástí našeho 
poslání je léčit příslušníky 

obou komunit.“ 



172017 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více informací o financování inovací bankou  
najdete na webových stránkách

•  Čokoláda pro zdravé srdce z Lotyšska  
eib.org/cardiac-chocolate

•  Diagnostické testy, které trvají jen tři hodiny místo tří dnů 
eib.org/molecular-diagnostics

cování programu se podílí EIB úvěrem ve výši 26 mil. EUR. 
Tento úvěr podpoří především výzkumné a rozvojové akti-
vity institutu. „Je to nesmírně důležité výzkumné centrum,“ 
říká Nicos Yiambides, úvěrový referent EIB, který odpovídá 
za finanční operace na Kypru. „Také je velmi důležité, že je 
zde institut pro obě kyperské komunity.“

EIB, banka EU, financovala na Kypru celou řadu lékařských 
a výzkumných zařízení v rámci většího programu ke stimulaci 
hospodářství ostrova těžce zasaženého bankovní krizí v ob-
dobí let 2012 a 2013. Mimo jiné jde o Německé onkologické 
centrum, otevřené na podzim roku 2017 v Limassolu a finan-
cované bankou prostřednictvím místního zprostředkovatele.

V posledních pěti letech podepsala skupina EIB na Kypru 
smlouvy o poskytnutí úvěrů v objemu 1,7 mld. EUR, mimo 
jiné na velké výzkumné projekty, projekty infrastruktury 

a pro malé podniky. Jen v roce 2017 dosáhly úvěry v této 
ostrovní zemi celkového objemu 333 mil. EUR. Představuje 
to 1,8 % národního HDP a jedná se o nejvyšší poměr úvěrů 
k HDP ze všech členských států EU.
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Velké investice do  
MALÝCH podniků
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•  Podpořeno 285 800 MSP a společností  
se střední tržní kapitalizací 

•  Zachováno 3,9 milionu pracovních míst 
v MSP a společnostech se střední tržní 
kapitalizací

29,6 mld. EUR
pro malé a střední 

podniky
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Rakety a dinosauři, 
díky nimž jsou děti 
chytřejší

Portugalský podnikatel,  
který opustil místo v bankovnictví,  
aby si hrál

D
ětem se velmi líbí, když je něco slizké, dělá to hluk, 
vypadá to divně nebo to zapáchá.

To si uvědomil Miguel Pina Martins, když před 
10 lety uvažoval o změně profese. Měl pocit, že 

naučné hry nenabízejí dětem to, co potřebují. Proto opustil 
slibně se rozvíjející kariéru ve finančnictví a založil si vlastní 
podnik, aby nabídl něco jiného. „Do nového projektu jsem 
dal všechny peníze,“ říká Miguel Pina Martins.

Dnes jeho společnost Science4You se sídlem poblíž Lisabonu 
nabízí stovky hraček, her a stavebnic a zaměstnává více než 
200 osob. V roce 2008 měla společnost obrat 54 000 EUR. 
V roce 2017 jej očekávala ve výši 20 mil. EUR.

Nová dimenze naučných her

Co tedy Miguel Pina Martins udělal jinak? Jeho naučné hry 
a stavebnice jsou zábavnější a originálnější. Dal jim různá 
jména jako například Výbušná věda, Továrna na rakety nebo 
Slizký závod na výrobu klouzavých slimáků. Koncept jeho her 
a stavebnic vychází ze závěrečného projektu na univerzitě 
v Lisabonu, jehož úkolem bylo najít nový trh pro naučné hry 
a stavebnice. „Snažili jsme se najít něco, co by mohlo děti 
bavit: vyrobit mýdlo nebo sliz, postavit raketu, vyrobit bon-
bony nebo vyvolat výbuch. A také jsme jim chtěli ukázat, jak 
se to dá udělat jinak,“ říká Miguel Pina Martins.

Hry a stavebnice jsou zábavné až praštěné, ale zároveň dětem 
předávají poznatky z oblasti přírodních věd, chemie a fyziky 
a rozvíjejí jejich kreativitu a sociální dovednosti. Také pod-
porují zvídavost a podněcují děti k poznávání světa, který je 
obklopuje. Společnost publikuje blog Malý vědátor, který 
dětem vysvětluje, co je příčinou zívání, proč komáři štípají 
a proč jsou trojúhelníky důležité.

EIB půjčila společnosti Science4You na její další růst 10 mil. EUR. 
Tento úvěr byl poskytnut v rámci investičního plánu pro Evropu, 
jehož cílem je podporovat menší inovativní společnosti, které 
obchodní banky považují za „nevyzkoušené“ nebo příliš rizi-
kové. „Společnost Science4You je rychle rostoucím podnikem. 

Ačkoli vzešla z vysokoškolského projektu, každý rok roste a vy-
kazuje pozitivní finanční výsledky,“ říká Francisco Alves da Sil-
va, úvěrový referent EIB, který se transakcí zabýval. Společnost 
Science4You použije úvěr od EIB a své vlastní finanční 
prostředky ve výši 10 mil. EUR na investice do lepšího zařízení na 
kompletaci her a stavebnic, do zlepšení odbytu a propagace on-
line a do vývoje nových her a stavebnic. Společnost, která reali-
zuje 40 % svého obratu v Portugalsku, použije financování také 
k expanzi do Evropy i mimo evropský kontinent.

Maximalizovat kognitivní schopnosti

Vedle parfémů, mýdla a slizu patří do sortimentu společnosti 
Science4You také herně-stavebnicové soupravy zaměřené 
na nejrůznější témata: péče o tělo, medicína, dinosauři, che-
mie, rakety, výbuchy, krystaly a vaření. Každá souprava vychází 
z vědeckých poznatků a její součástí je i podrobný barevný prů-
vodce, který vysvětluje pokusy a související výzkumné otázky.

Společnost využívá hravost i ve své reklamě. Ve videona-
hrávkách prezentujících laboratoř na výrobu parfémů nebo 
rtěnek či laboratoř na výbuchy ukazuje vědce, jak leje tekutinu 
do jiné tekutiny a vyhodí svoji laboratoř do povětří. „Podle 
nás je správná rovnováha mezi vzděláváním a zábavou teh-
dy, když rodiče koupí vzdělávací hru, se kterou si děti chtějí 
opravdu hrát,“ říká Miguel Pina Martins. „Najít tuto rovnováhu 
je vždy nesmírně těžké.“

„Snažili jsme se najít něco,  
co by mohlo děti bavit: 

vyrobit mýdlo nebo sliz, 
postavit raketu, vyrobit 
bonbony nebo vyvolat 

výbuch. A také jsme jim 
chtěli ukázat, jak se to dá 

udělat jinak.“
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Vera Marques (vlevo) a Madalena Ribeiro ze společnosti 
Science4You provádějí zábavný pokus na narozeninové  
oslavě u Carloty Costy
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P
o roce zaměstnání v jedné lucemburské lékárně se syr-
ský uprchlík Mahmoud Al-Fayyad dozvěděl o míst-
ní mikrofinanční instituci microlux. „Vždycky mě moc 
bavilo vařit,“ řekl si. „Proč to nezkusit. Vaření je přece 

výborný způsob, jak se podělit o kulturu.“ Pokrmy v restau-
raci, kterou si otevřel, připravují syrské uprchlice. Restaurace 
Syriously má kapacitu 100 míst a nachází se v domě, který 
Mahmoudovi daroval za symbolickou cenu 1 EUR majitel 
nemovitosti, jehož Mahmoud poznal prostřednictvím lucem-
burské organizace Červeného kříže. Restaurace bývá v době 
podávání večerních dvou chodů často plně obsazená.

„V současnosti mám osm zaměstnanců a rozhodl jsem se, že 
úvěr splatím do dvou let,“ říká. „Mikroúvěr mi pomohl začít 
nový život a být přínosem pro hospodářství mé nové vlasti. 
Jsem nesmírně vděčný všem lidem, kteří mi od začátku věřili 
a podporovali mě.“

Microlux, mikrofinanční instituce podporovaná Evropským 
investičním fondem v rámci programu EU pro zaměstnanost 
a sociální inovace (EaSI), dává od března roku 2016 naději 
drobným lucemburským podnikatelům. Ačkoli Lucembursko 
je bohatou zemí vykazující silný růst, najdou se zde místa, kde 
vládne pracovní nejistota a chudoba. Na Lucembursko se do 
té doby žádná místní mikrofinanční instituce nezaměřovala.

EIF, člen skupiny EIB, očekává v Lucembursku v časovém 
horizontu pěti let přibližně 400 žádostí o mikroúvěr. „To je 
důležité,“ říká Karin Schintgen, která zastupuje společnost BGL 
BNP Paribas, hlavního akcionáře společnosti microlux, protože 
„v Evropě 30 % nových mikropodniků a malých podniků zaklá-
dají lidé bez práce.“

Vášeň pro tango

Díky mikroúvěru ve výši 10 000 EUR od společnosti micro-
lux přivezl Rodolfo Aguerrodi tango ze svého rodného města 
Buenos Aires do Lucemburku, kde žije již tři roky a kde založil 
školu tanga Dance Factory. „Nejprve jsem dával hodiny 
v klubech evropských institucí, ale brzy mi bylo jasné, že je do 
toho třeba vnést více profesionality,“ říká Rodolfo Aguerrodi.

Mikroúvěry pro 
syrského uprchlíka 
a učitele tanga

Společnost microlux dává sociálně 
vyloučeným lidem v Lucembursku 
šanci založit si vlastní podnik
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Každý měsíc splácí 258 EUR. Je to jen malá částka, ale je to 
přesně ten druh úvěru, který udržuje evropské hospodářství 
v chodu. „Mohli jsme pokračovat i bez úvěru, ale poskyt-
nuté prostředky nám dávají větší volnost a můžeme se plně 
soustředit na svoji práci,“ říká Rodolfo Aguerrodi.

Zaměstnává osm učitelů a taneční sál je plný téměř každý den 
v týdnu. Součástí nabízených kurzů jsou i lekce taneční tera-
pie pro osoby trpící Parkinsonovou chorobou či Alzheimero-
vou nemocí.

Takže poptávka po mikroúvěrech existuje i v tak bohaté zemi, 
jako je Lucembursko.

„Jsem nesmírně vděčný všem 
lidem, kteří mi od začátku věřili 

a podporovali mě.“

Více informací o financování EIB na podporu 
MSP najdete na webových stránkách

 •  Další komiksové panely s tématikou start-upů – The Brood – 
od estonského kreslíře Madise Otse najdete na webových 
stránkách eib.org/startup-cartoon 

•  Podívejte se na švédskou společnost, která vám pomáhá 
platit účty, na eib.org/izettle 
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www.eib.org/smes
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Infrastruktura propojující Evropu



252017 ZPRÁVA O ČINNOSTI

•  10 924 MW nové kapacity výroby 
elektrické energie 

•  Z toho 99,6 % pochází z obnovitelných 
zdrojů

•  Vybudováno či zrekonstruováno 
76 557 km elektrického vedení

•  Nainstalováno 36,8 milionu chytrých 
měřičů

•  Dodána elektřina do 10,4 milionu 
domácností 

•  Vybudováno nebo renovováno 
572 324 jednotek sociálního a cenově 
dostupného bydlení

•  Dalších 735 milionů cestujících na 
dopravních systémech financovaných EIB

•  Lepší služby zdravotní péče pro 
45,7 milionu lidí

18 mld. EUR
na infrastrukturu

Jízdní kolo Vélib v Paříži



26 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2017

P
ro Davida Penu, jenž bydlí v malém městečku na 
břehu řeky asi 30 km západně od Paříže, je mobi-
lita každodenní výzvou. „Často se stává, že stojím 
na nádraží a vlak má zpoždění nebo zjistím, že byl 

zrušen,“ říká David Pena, 42letý odborník na vrtulníky.

Pařížské metro se často řadí mezi nejlepší podzemní dráhy na 
světě. V nedávném celosvětovém průzkumu na téma městská 
mobilita se Paříž dostala do první desítky měst. Pařížský region 
však čelí velkým výzvám. „Podobně jako Londýn má Paříž velmi 
starou dopravní síť,“ říká Caroline Lemoine, dopravní inženýrka 
v EIB. „Síť je třeba modernizovat a neustále ji rozšiřovat, aby se 
zlepšila úroveň a dostupnost dopravních služeb. To vyžaduje 
obrovské investice a zde může pomoci EIB.“

V regionu Île-de-France nebo pařížském regionu se počet 
obyvatel během minulého století ztrojnásobil a nyní zde 
žije zhruba 12 milionů lidí. V dopravní síti pařížského re-
gionu se denně uskuteční více než osm milionů jízd. Prud-
ký nárůst počtu obyvatel vedl k závratnému vzestupu cen 
nemovitostí a mnozí Pařížané se museli přestěhovat až do 
40 km vzdálených oblastí mimo město, kde je horší dopravní 
obslužnost. „Musíme dnes řešit problémy, které vznikly před 
více než stoletím,“ říká Laurence Debrincat, pařížská specia-
listka na mobilitu, která pracuje pro provozovatele dopravní 
sítě Île-de-France Mobilités.

Plánování do budoucna

Banka EU pomáhá Paříži s financováním dopravních projektů 
již několik desetiletí. K největším transakcím z nedávné doby 
patří:
• úvěry EIB v objemu 800 mil. EUR na znovuzavedení 

tramvají;
• 200 mil. EUR na podporu elektromobilů společnosti 

Autolib’;
• celkem 2,5 mld. EUR na financování části projek-

tu známého jako Grand Paris Express, který je jedním 
z nejambicióznějších projektů rozšíření metra na světě.

Projekt Grand Paris Express zdvojnásobí velikost metra, 
protože bude položeno dalších 200 km kolejí a vznikne více 
než 70 stanic. Účelem projektu je:

• propojit izolovaná předměstí;
• snížit každodenní dopravní neprůjezdnost, která vede 

ke vzniku smogových situací;
• propojit obchodní čtvrti, letiště a vysoké školy;
• spojit jinak odlehlá předměstí s Paříží.
 
„Projekt Grand Paris Express si vyžádá hodně času, ale zato 
budeme mít jednu z nejlepších dopravních sítí na světě,“ říká 
Laurence Debrincat.

Probíhá i modernizace systému příměstských rychlovlaků 
RER, které obsluhují předměstí: zavádí se nové vagóny 
a signalizace. Linka A systému RER, která je dlouhá více 
než 100 km, přepraví 1,2 milionu cestujících denně a je tak 
nejvytíženější linkou v Evropě. Tato linka, která protíná cen-

Jak Paříž zlepšuje 
mobilitu

Paříž vydává miliardy eur na dopravní 
síť budoucnosti
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trum Paříže a spojuje východní a západní předměstí, prochází 
v období let 2015 – 2020 rekonstrukcí, během níž dojde 
k výměně 24 kilometrů kolejí.

„Údržba předměstské železniční sítě je bezpodmínečně nutná,“ 
říká Laurence Debrincat. „Výměna kolejí a elektrické signalizace 
sice stojí miliardy eur, ale měli jsme to udělat už dávno.“

Paříž je také domovem jednoho z nejúspěšnějších projektů 
sdílení kol na světě. V 1 230 stanovištích je zde k dispo-
zici 14 500 jízdních kol. Od konce 90. let se ve městě budují 
cyklistické pruhy, které v současnosti dosahují celkové délky 
přibližně 700 km.

Město také zavádí nové elektrobusové linky. Do roku 2025 má 
být 80 % autobusů poháněno elektřinou a zbývajících 20 % 
bioplynem. Paříž má již jednu výlučně elektrobusovou linku, 
kterou obsluhuje 23 elektrobusů.

Nezapomínejme na Autolib’, službu sdílení elektromobilů, 
která existuje v pařížské oblasti od roku 2011; nabízí téměř 
4 000 elektromobilů a má více než 100 000 registrovaných 
uživatelů. Banka EU financovala výzkum a vývoj autobaterií 
společnosti Autolib’, jakož i zavedení této služby.

David Pena, jenž bydlí na západním předměstí, říká, že se na 
mobilitu v Paříži – i na své dojíždění do práce – dívá s opti-
mismem. Do jeho malého města má jezdit vlak systému 
RER. „Francie je určitě v první linii při zavádění nových tech-
nologií,“ říká David Pena, „ale je stále co zlepšovat.“

Díky projektu Grand Paris 
Express „budeme mít jednu 
z nejlepších dopravních sítí 

na světě.“
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N
a jaře a v létě roku 2017 v Římě prakticky nepršelo. 
Kvůli nízkým srážkám a vysokým teplotám bylo 
v italském hlavním městě méně vody a obyvatelé 
se obávali, že by mohla být na příděl, jak již tomu 

bylo v několika městech ve střední Itálii.

Letní vlny horka však nejsou jediným důvodem nedostatku 
vody. Vodovodní sítě jsou tak zastaralé, že dochází k únikům 
vody a ke spotřebitelům se jí dostane v průměru 65 % 
původního množství. Renovace jsou bezpodmínečně nutné, 
avšak malé vodohospodářské společnosti v Itálii mají problé-
my opatřit si potřebné financování.

Proto EIB zasáhla a na podporu investic do vodovodní 
a kanalizační infrastruktury v celé Itálii poskytla programový 
úvěr ve výši 200 mil. EUR. Úvěr zajistí financování čtyř až osmi 
vodohospodářských projektů, každý v hodnotě 30 až 100 mil. 
EUR. „Malé vodohospodářské společnosti jsou pro přímé fi-
nancování příliš rizikové,“ říká Despina Tomadaki, úvěrová 
referentka EIB, která se transakcí zabývala, „ale investiční 
plán pro Evropu takové financování umožňuje. Jedná se 
o první operaci tohoto druhu zaměřenou na malé a střední 
vodohospodářské podniky.“

Vodohospodářské služby v Itálii reguluje stát. Země je 
rozdělena na celkem 64 zásobovaných oblastí, kde více než 
2 700 provozovatelů nabízí své služby přibližně 7 700 obcím. Několik 
velkých podniků zajišťuje dodávky pro přibližně 50 % cel ko   vého 
počtu obyvatel. Většinou se však jedná o malé společnosti, které 
mají obtížný přístup k úvěrům. Výsledek: na modernizaci vod-
ního hospodářství v Itálii chybí peníze a investiční mezera se již 
několik let zvětšuje. Dnes činí přibližně 3 mld. EUR ročně. 
Pro gramový úvěr EIB pomůže tuto mezeru zmenšit.

Některé italské regiony mají přístup k financování zvlášť 
obtížný. „Programový úvěr se zaměří na společnosti ve střední 
a jižní Itálii, kde jsou investiční potřeby největší,“ říká Patricia 
Castellarnau, ekonomka EIB, která se podílela na této operaci.

Programový úvěr by měl podpořit vytvoření přibližně 
2 000 nových pracovních míst, což bude mít přínos pro oby-
vatele i podniky.

Tok investic do 
oprav vodovodního 
potrubí v Itálii

Finanční prostředky, které umožní italským 
vodohospodářům renovovat netěsnící 
nádrže a stará potrubí
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Další projekty EIB v oblasti infrastruktury lze nalézt online

•  Poučte se, co je metroguagua v Las Palmas eib.org/metroguagua

•  Podívejte se na modernizaci některých historických budov v Bratislavě  
eib.org/bratislava-urban-renewal

Do konce roku byly v rámci tohoto 
programového úvěru podepsány dvě 
dílčí operace: úvěr ve výši 50 mil. EUR 
pro společnost Brianzacque, která 
působí ve městech Monza a Brianza 
v Lombardii, a úvěr 20 mil. EUR pro 
vodohospodářskou společnost AMAP 
v Palermu.
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Klima a životní prostředí  
pro UDRŽITELNOU budoucnost
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Pohoří Rodopy v Bulharsku – lokalita jednoho z pilotních 
projektů ochrany přírody organizace Rewilding Europe

Zahrnuje to biologickou rozmanitost, čisté 
ovzduší, čistou vodu, bezpečnost dopravy, 
obnovitelné zdroje energie a energetickou 
účinnost.

Banka se zavázala poskytovat úvěry na 
opatření v oblasti klimatu ve výši více než 
25 % celkového objemu úvěrů, a to ve všech 
oblastech její veřejné politiky.

V roce 2017 poskytla EIB na opatření v oblasti 
klimatu 19,4 mld. EUR

Představuje to 28,2 % veškerého 
financování

•  Obnovitelné zdroje energie – 4,4 mld. EUR

•  Energetická účinnost – 4,8 mld. EUR 

•  Doprava s nižšími emisemi uhlíku a menšími 
dopady na změnu klimatu – více než 
7,1 mld. EUR

•  Výzkum, vývoj a inovace – 1 mld. EUR

•  Zmírňování změny klimatu v oblasti 
zalesňování, odpadů a odpadních vod – 
0,5 mld. EUR

•  Zmírňování změny klimatu v jiných 
oblastech – 0,7 mld. EUR

•  Adaptace na změnu klimatu – 0,8 mld. EUR

* Výše uvedené údaje podléhají vnějšímu auditu 

16,7 mld. EUR
na životní prostředí  
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B
ulharské Rodopy sahají do výšky více než 2 000 metrů 
nad mořem. Toto pohoří, které je známé svými 
hlubokými říčními roklemi a příkrými srázy, se rozkládá 
na ploše téměř 15 000 km2. Je to jedno z hlavních míst 

rozmnožování celosvětově ohroženého supa mrchožravého 
a jediné místo v celém Bulharsku, kde se rozmnožuje sup 
bělohlavý.

Rodopy jsou jednou z osmi pilotních lokalit organizace Re-
wilding Europe, která přináší zcela nový pohled na ochranu 
přírody. Jelikož se lidé ve stále větším počtu stěhují do měst, 
Rewilding Europe se ujímá venkovských oblastí, kde oby-
vatel ubývá, a vrací jim jejich původní divoký ráz. Obnovu-
je fungující ekosystémy, jež mají zásadní význam pro biolo-
gickou rozmanitost, a současně buduje nové a přírodě blízké 
struktury hospodaření.

Rewilding Europe předložila podnikatelský záměr, který EIB 
podporuje úvěrem ve výši 6 mil. EUR. Ten byl poskytnut s pod-
porou nástroje financování přírodního kapitálu (Natural Ca-
pital Financing Facility), který vytvořily EIB a Evropská komise. 
„Stále více se ukazuje, že veřejné granty nestačí na pokrytí 
nákladů opatření v oblasti ochrany přírody,“ říká Jane Feehan, 
investiční referentka EIB z útvaru pro financování projektů 
ochrany životního prostředí a ochrany klimatu. „Organizaci 
Rewilding Europe jde v prvé řadě o přírodu, ale vyvíjí také do-
brý podnikatelský model a je nyní schopná přijímat úvěry na 
financování rozvoje svých aktivit.“

V bulharských Rodopech podporuje organizace ve spoluprá-
ci s místními podnikateli turistiku formou výletů do přírody, 
a to různými iniciativami, jako jsou opravy úkrytů pro fotogra-
fování volně žijících živočichů, školení místních podnikatelů 
a prezentace komerční hodnoty divoké přírody. Hlavním cílem 
je investovat v regionu, aby opět nabyl svůj původní divoký 
ráz, a zabránit trávení zvířat a pytláctví, jakož i střetům s elek-
trickým vedením. To jsou totiž příčiny poklesu populace supů 
bělohlavých na pouhých deset párů.

Organizace Rewilding Europe nasadila jednotku speciálně 
vycvičených psů, kteří jsou schopni najít otrávené návnady, 
jež představují nebezpečí pro supy. Staví také umělá hnízda, 
která by měla přilákat kondory havranovité k založení nových 
kolonií, a jedná s místními elektrárenskými společnostmi 
o izolaci elektrického vedení. Zatímco obyvatelé v regionu 

Úroky splácené 
v divokých koních

Nový přístup k biologické rozmanitosti 
oživuje vyhynulá zvířata

používali ke snížení populace vlků otrávené návnady, Rewild-
ing Europe zde vysadila daňky a jeleny, aby vlci měli dostatek 
přirozené kořisti. To je velmi důležitý krok pro přilákání supů, 
neboť ti se živí zbytky mršin, které zde zanechají vlci.

A jak na to reagují místní obyvatelé? „Samozřejmě je do to-
hoto nového přístupu zapojujeme,“ říká Wouter Helmer, ve-
doucí sekce pro obnovu divoké přírody organizace Rewild-
ing Europe. „V oblasti je čím dál tím méně pastevců. A těch 
několik málo, kteří zde zůstali, chápou, že pokud přivedeme 
vysokou, odlákáme tím zároveň vlky od jejich ovcí a dobyt-
ka, neboť divoká zvěř je pro ně vždycky snazší kořistí.“

Místní obyvatelé také chápou, že kroky k obnovení divokého 
rázu přírody přilákají turisty z hlavního města Sofie a ze 
zahraničí a pomohou diverzifikovat jejich příjmy. Znamená to, 
že vedle chovu dobytka budou moci nabídnout také pohos-
tinské služby. „Chápou, že živý vlk má pro ně větší cenu než 
mrtvý,“ říká Wouter Helmer. „Díky naší práci přehodnocují 
svůj vztah k přírodě.“

Návrat dávno vyhynulého živočišného 
druhu

Rodopy však mohou nabídnout mnohem víc než fotografo-
vání divoké zvěře. Organizace Rewilding Europe založila Ev-
ropskou společnost pro safari (European Safari Company). Teď 
určitě pomyslíte na africká zvířata, jež si obvykle spojujete se 
safari, a položíte si otázku, co vzrušujícího by mohla nabíd-
nout evropská fauna. Určitě pratury. Byli to divocí předchůdci 
hovězího dobytka s velkými rohy, kteří byli až 180 cm vysocí 
a některé exempláře vážily přes jednu tunu. Jsou oblíbeným 
motivem jeskynních maleb. Podle řecké pověsti vzal Zeus na 
sebe právě podobu samce pratura, aby svedl a unesl krásnou 
princeznu Európu, a dal tak jméno našemu kontinentu.

Pratuři se vyvinuli v době nazývané pleistocén a vyhynu-
li přibližně před 400 lety. Jejich geny však stále přetrvávají 
v některých starých plemenech skotu. Rewilding Eu-
rope se snaží z těchto starých plemen vypěstovat tauros, 
druh divokého dobytka podobného praturu, který by byl 
schopen přežít ve volné přírodě. Proč je to tak důležité? 
„Předpokladem biologické rozmanitosti je rozmanitost kra-
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Díky práci Rewilding 
Europe „přehodnocují svůj 

vztah k přírodě.“jiny,“ říká Wouter Helmer. „Nejen lesy, ale také otevřené 
nezalesněné plochy. Poprvé v historii jsme se dostali do sta-
dia, kdy z mnoha míst zmizely pastviny. A již nejsou žádní 
přirození architekti, kteří by udržovali rozmanitost přírodních 
zatravněných ploch s jejich květy, ptáky a motýly.“

Mezi klíčové druhy, které plnily tento úkol, patřili původně 
pratuři. Částečně jim při tom pomáhali – zejména v posledních 
tisíciletích – zemědělci a jejich dobytek. Avšak tato spolupráce 
rychle mizí, alespoň pokud jde o spásání v tradiční formě. 
Vzhledem k tomu, že na venkově má zájem pracovat na statku 
stále méně lidí, existují velké oblasti, kde již nejsou přirození 
přežvýkavci jako např. pratuři a počet hovězího dobytka je 
také mnohem nižší. „Rozhodli jsme se přivést zpět původní 
přežvýkavce,“ dodává Wouter Helmer.

Vysvětluje, že 99 % genů těchto původních přežvýkavců lze 
dosud vystopovat v DNA dnešních zdomácnělých plemen. Pro-
gram Tauros používá různá primitivní plemena k vyšlechtění 
dobytka, který by byl odolnější a schopný samostatné exis-
tence. Dosud bylo takto vyšlechtěno několik set kusů zvířat 
a první výsledky jejich uvádění do volné přírody jsou slibné.

Divocí koně vypuštění v Rodopech, stejně jako nový druh 
tura podobný praturům a také zubr evropský – ti všichni jsou 
součástí jiné inovace, se kterou přišla organizace Rewilding 
Europe: European Wildlife Bank, tedy evropská banka volně 
žijících druhů. Funguje skoro jako skutečná banka, říká Wou ter 
Helmer. Vlastníci pozemků si mohou půjčit koně původních 
plemen a nechávají je pást na svém pozemku. A za pět let 
polovinu svého stáda vrátí. Jelikož se stádo zpravidla rozrůstá 
přibližně o 25 % ročně, banka dostane zpět větší počet koní, 
než kolik jich původně půjčila, a vlastníkům pozemků jich 
zůstane stejně tolik. „To lze považovat za pěkný úrok,“ dodává 
Wouter Helmer.

Pokud vlastník pozemku prokáže, že zvětšil plochu pastvin, 
jež jsou k dispozici pro divoké koně, může si koně, které by 
bance jinak vrátil, ponechat dalších pět let.

Oceněný včelař Sanjin Žarković na své včelí farmě 
v chorvatském městě Melnice, která je součástí  
projektu Rewilding Europe
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V
době sjednocení Německa byly dvě třetiny odpad-
ních vod v Essenu vypouštěny do řeky Emscher. 
Končily v ní odpady z jatek a oceláren a řeka sloužila 
jako úložiště pro těžké kovy a fekálie. Sdružení Em-

schergenossenschaft, založené v roce 1899 devatenácti ob-
cemi a celou řadou společností jako první vodohospodářské 
sdružení v Německu, přišlo s ambiciózním plánem, jak řeku 
vrátit do jejího původního přírodního stavu. Byl to velmi 
obtížný úkol, ale podařilo se jej splnit.

Uli Paetzel, výkonný ředitel Emschergenossenschaft, dnes 
chodí se svými dětmi na zelená hřiště na břehu řeky. „Je to 
největší evropský projekt kompletní obnovy říční krajiny a hnací 
síla strukturálních změn,“ říká. „Vracíme řeku zpět lidem.“

V roce 2017 jmenovala Evropská komise město Essen Evropským 
zeleným městem. Tuto cenu získává každoročně některé z měst, 
kterým se nejlépe podaří skloubit městský život s ochranou 
životního prostředí. Bývalé hornické město má dnes veřejný 
park o rozloze 23 hektarů, vysokou kvalitu vody a v jeho 
centru platí dopravní omezení. „Saze, špína, zápach a kouřící 
komíny – tak si až dosud představují Essen lidé odjinud,“ říká 
Matthias Sinn, vedoucí městského odboru životního prostředí. 
„Ale Essen je hezčí a zelenější, než byste si mysleli. Všechny ty 
parky a vodní plochy vám dají skutečnou chuť do života.“

Mezi ekologické úspěchy, díky nimž Essen získal ocenění 
Evropské zelené město, patří:
• 13 000 pracovních míst v inovativních ekologických 

oblastech;
• 95 % obyvatel dnes žije nanejvýš 300 metrů od městské 

zeleně;
• 376 km jízdních pruhů pro cyklisty;
• 128 000 m2 renovovaných vozovek s protihlukovým 

povrchem.

A město samo si stanovilo ambiciózní cíle:
• snížit do roku 2020 emise CO2 o 40 %;
• do roku 2035 bude podíl cyklistiky na veškeré dopravě 

činit 25 %;

Projekt 
zeleného města

Essen býval symbolem průmyslového znečištění. 
Teď byl jmenován Evropským zeleným městem. 
V čem se skrývá tajemství ekologické revoluce 
tohoto německého města?

• do roku 2025 bude 20 000 pracovních míst v oblasti 
životního prostředí;

• do roku 2020 bude recyklováno 65 % všech odpadů. 

Součástí přeměny Essenu na zelené město je projekt vy-
budování 400 km nové podzemní kanalizace a rekultivace 
350 km říčních břehů. „Tento projekt je mimořádný z několika 
hledisek: jeho nesmírný regionální rozsah, moderní inženýrské 
práce a větší biologická rozmanitost,“ říká Sebastian Hyzyk, 
ekonom EIB.

Náklady operace činí 5,3 mld. EUR a EIB financuje přibližně 
30 % této částky. Po dvou předchozích úvěrech půjčila ban-
ka městu v roce 2017 dalších 450 mil. EUR na pokračování 
projektu.
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„Všechny ty parky a vodní 
plochy vám dají skutečnou 

chuť do života.“
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T
itan je pojmenován po mocných Titánech z řecké 
mytologie, protože je velmi pevný. Je také lehký, ne-
koroduje a lze jej ohýbat, aniž by se lámal. Právě tyto 
vlastnosti z něj činí strategickou surovinu při výrobě 

celé řady produktů, včetně součástí trupů letadel, raket, kos-
mických lodí a pancéřů vojenské techniky.

Je tu však jeden problém: koupit titan v Evropě není snad-
né a recyklace titanového šrotu je dosud nehospodárná. 
Potřebují-li velké společnosti, jako je Airbus, koupit titan 
nebo recyklovat titanový šrot, obracejí se často na Spojené 
státy či Rusko. Tento problém nyní řeší nová francouzská 
továrna EcoTitanium, která používá k recyklaci titanu 
nejmodernější pece a další technologie. Tento postup také 
chrání životní prostředí – snižuje emise, protože recyklace 
titanu je energeticky méně náročná než rafinace titanové 
rudy.

„Titan je cenný kov a my ho teď budeme moci dodávat mno-
hem lépe,“ říká Thomas Devedjian, finanční ředitel důlní 
a metalurgické skupiny Eramet, která postavila továrnu EcoTi-
tanium ve vulkanické oblasti střední Francie.

EcoTitanium používá při recyklaci nejmodernější techno-
logie, které jsou energeticky méně náročné než jiné me-
tody tavení: plazmové a vakuové pece. V plazmové peci se 
materiál taví pomocí vyhřívaného plynu a ve vakuové peci 
bez přítomnosti vzduchu, aby se zamezilo znečištění. Ti-
tan vyžaduje speciální tavicí zařízení, protože tento kov je 
extrémně odolný vůči teplu.

Levnější a hospodárnější

Titan není vzácný, ale je drahý, protože je obtížné jej rafino-
vat. Jeho výroba je velmi pracná a vyžaduje extrémní teploty. 
Je šestkrát dražší než výroba oceli. Při obrábění titanu vzniká 
velké množství šrotu, který se často posílá mimo Evropu pro 
další využití. U některých součástí letadel končí 90 % titanu 
jako šrot.

Recyklace:  
cenný zdroj zásob 
titanu pro Evropu 

Nová francouzská továrna šetří důležitou 
surovinu a chrání klima

Nový recyklační závod v Saint-Georges-de-Mons bude 
vyrábět titanovou slitinu pro použití v leteckém průmyslu, 
která bude o něco levnější než nový titan a bude z ní méně 
odpadu. Továrna sníží emise oxidu uhličitého o 100 000 tun 
ročně.
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Další projekty EIB v oblasti životního 
prostředí lze nalézt online

•  Online získáte další informace o projektech EIB 
v oblasti životního prostředí, včetně inovativního 
financování lesnictví v Irsku: eib.org/irish-forests 

Evropská investiční banka poskytla na výstav-
bu továrny úvěr ve výši 30 mil. EUR s podporou 
investičního plánu pro Evropu. Celkové náklady 
na výstavbu továrny činily přibližně 48 mil. EUR.

„Evropa potřebuje tento typ inovací,“ říká Mari-
ateresa Di Giacomo, vyšší úvěrová referentka 
v Evropské investiční bance.

Titan se také používá v trupech lodí, rámech 
jízdních kol a v chemickém průmyslu. Dobře lne 
ke kosti, a proto se nachází v zubních náhradách 
a protézách. Oxid titaničitý, který se používá 
při rafinaci titanového kovu, je výborný bělicí 
prostředek do barev, krémů na opalování a zub-
ních past.

„Ten projekt je skvělý,“ zdůrazňuje Mariateresa Di 
Giacomo. „Je v něm ze všeho něco – nové tech-
nologie, nová pracovní místa, méně odpadů – 
a také přispívá k oběhovému hospodářství.“

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ PRO 
RECYKLACI TITANU

 UKAD

AUBERT & DUVAL

ECOTITANIUM

TITANOVÁ HOUBA

KOVÁNÍ

PŘEDVALKY

INGOTY

VAKUOVÉ OBLOUKOVÉ 
PŘETAVENÍ

ŠROT

OBRÁBĚNÍ

VÝROBKY

TAVENÍ POMOCÍ PLAZMOVÉHO OBLOUKU

KOVÁNÍ V UZAVŘENÉ 
ZÁPUSTCE

MKAD

„Evropa potřebuje tento  
typ inovací.“
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Globální aktér
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•  Sousední země na východě – 0,88 mld. EUR

•  Země procesu rozšíření a ESVO – 1,62 mld. EUR

•  Středomoří – 1,96 mld. EUR 

•  Afrika, Karibik a Tichomoří, ZZÚ a Jihoafrická  
republika – 1,47 mld. EUR

•  Asie a Latinská Amerika – 1,99 mld. EUR

7,91 mld. EUR
nové úvěry   

mimo EU 
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J
ednou za dva týdny otevírají jordánské domácnosti vo-
dovodní kohoutky, aby si do střešních nádrží napustili 
maximálně čtyři metry krychlové pitné vody. Je to jen 
třetina toho, co potřebují – a vše, co dostanou. „Lidé 

hodně trpí,“ říká Nabil Zoubi, vedoucí ambiciózního projek-
tu týkajícího se využití vody z Rudého moře ke zmírnění ne-
dostatku vody a revitalizace Mrtvého moře.

Jordánsko, jedna z nejsušších zemí světa, má nedostatek vody 
pro své rostoucí obyvatelstvo a 1,3 milionu syrských uprchlíků, 
které hostí. Zásobování vodou je problematické také v Izraeli 

Nový život pro 
Mrtvé moře

Izraelci, Palestinci a Jordánci spojují své 
síly v boji proti regionálnímu nedostatku 
vody

a Palestině a změna klimatu situaci ještě více zhoršuje. Voda, 
která by měla téct do Mrtvého moře, je odkláněna jiným 
směrem, což vede k vysychání biblického jezera a způsobuje 
environmentální problémy.

Podle plánu se bude voda z Rudého moře odsolovat, aby se 
stala pitnou. Solanka – roztok s vysokým obsahem soli, který 
zůstane po odsolování – bude přepravována 180 km dlouhým 
potrubím do Mrtvého moře a zbrzdí pokles jeho hladiny. 
V Jordánsku poteče voda tři dny v týdnu a ne pouhých osm 
hodin jednou za dva týdny, jak je tomu nyní.
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Další výhoda: jelikož Mrtvé moře je nejníže položeným místem 
na světě, voda, která bude překonávat výškový rozdíl 600 m, 
bude moci vyrobit 32 megawattů elektrické energie ročně.

EIB iniciovala pro tento projekt uzavření dohody o technické 
pomoci ve výši 2 mil. EUR z prostředků EU. Francouzská rozvo-
jová agentura Agence française de développement (AFD) spo-
lupracuje s EIB, aby byl zajištěn úspěch projektu.

Výměna a sdílení vody

Myšlenka vybudovat potrubí spojující Rudé moře s Mrtvým 
mořem sahá do doby mírové dohody mezi Izraelem a Jordán-
skem z roku 1994. Ale teprve v roce 2013 podepsali Izrael, 
Jordánsko a Palestinci memorandum o porozumění týkající se 
současného plánu.

Projekt Rudé moře-Mrtvé moře přispívá k naplnění iniciativy 
na posílení ekonomické odolnosti, významného programu EIB 
ke stimulaci investic v regionu. EIB také zvažuje, že poskytne 

jordánské vládě úvěr ve výši 60 mil. EUR, který jí společně 
s finančními prostředky od rozvojových agentur se sídlem ve 
Francii, Itálii a Španělsku pomůže financovat její podíl na reali-
zaci projektu.

Tento společný finanční balíček EU lze kombinovat s grantem 
40 mil. EUR z investiční facility sousedství, kterou financuje EU. 
„EU má při podpoře tohoto obrovského projektu integrovaný 
přístup,“ říká Andrea Fontana, velvyslanec EU v Jordánsku. 
„Jsou zde granty EU, peněžní přísliby Itálie, Francie a Španělska, 
a to vše koordinují AFD a EIB.“ Projekt by měl také získat grant 
ve výši 100 mil. USD od agentury USAID.

Také se očekává, že EIB poskytne úvěr ve výši až 200 mil. EUR 
společnosti, jež uspěje ve výběrovém řízení na realizaci 
projektu.

„V Jordánsku poteče 
voda tři dny v týdnu 

a ne pouhých osm hodin 
jednou za dva týdny,  

jak je tomu nyní.“
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A
madi se opírá o hliněnou stěnu svého domu a vzpo-
míná na dobu, kdy musela stát ve frontě na sociál-
ní dávky ve spalujícím žáru etiopského slunce. Často 
se stávalo, že když na ni přišla řada, dozvěděla se, že 

peníze již nejsou, a stará žena se vracela několik hodin pěšky 
bez peněz do své odlehlé vesnice. A další den ji čekalo stej-
né martyrium. „Měli jsme spoustu problémů. Bylo to hodně 
těžké,“ říká. „Ale teď se věci hodně změnily.“

Amadi patří mezi dva miliony Etiopanů, kteří využívají mobil-
ní bankovní službu M-Birr, nazvanou podle místní měny, birru. 
Nyní jí stát posílá měsíční sociální dávky přímo do regionální 
mikrofinanční instituce, která vede její mobilní účet M-Birr. 
Již nemusí podnikat dlouhé pochody, aby si vyzvedla peníze. 
Stačí, když se staví u místního agenta. „Cítím se respektovaná 
a dostávám své peníze,“ říká.

Systém M-Birr chce prorazit cestu mobilnímu fenoménu, 
který usnadňuje finanční transakce obyčejným Afričanům. 
V Keni prochází více než 40 % národního HDP přes mobil-
ní platební systém M-PESA. Až na několik zemí, kde se mo-
bilní bankovnictví prosadilo, se však na kontinentu dosud 
platí hlavně v hotovosti. V Africe, kde je problematická logis-
tika, tak mobilní síť umožňuje bezpečný a jednoduchý oběh 
peněz. „Ukázalo se, že mobilní bankovnictví efektivně přispívá 
k finančnímu začleňování,“ říká Hanna Siedek, odbornice EIB 
na mikrofinancování.

Podpora z rámce společensky 
odpovědného financování

EIB podporuje další fázi rozšíření systému M-Birr kapitálo-
vou investicí ve výši 3 mil. EUR, kterou by mohl v budoucnos-
ti doplnit další 1 mil. EUR. Tyto prostředky pocházejí z rámce 
společensky odpovědného financování, finančního nástro-
je, který disponuje částkou 800 mil. EUR a dovoluje bance 
přebírat v Africe, Karibiku a Tichomoří větší rizika, než je tomu 
u běžných projektů. Je to první investice EIB do mobilních 
finančních technologií v Africe a společná investice s DEG, 
dceřinou společností německé rozvojové banky KfW.

Před plným zavedením mobilního platebního systému v roce 

Kde má  
Etiopie náskok 
před Evropou

Miliony lidí využívají systém M-Birr,  
který je dokonalejší než mobilní bankovní 
technologie používané většinou Evropanů

2015 jej společnost M-Birr testovala po dobu jednoho roku 
u pěti místních mikrofinančních institucí. Mikrofinanční in-
stituce nabízejí služby systému M-Birr ve více než 7 000 loka-
litách v celé Etiopii – ve svých pobočkách a prostřednictvím 
agentů v obchodech, lékárnách nebo na benzinových 
pumpách. Společnost, kterou společně založili jeden Fran-
couz a jeden Ir, dnes zajišťuje výplaty sociálních dávek 
pro více než 750 000 domácností, tj. pro přibližně tři mi-
liony příjemců, a poskytuje služby mobilního bankovnictví 
280 000 klíčových klientů. Znamená to revoluci v zemi, kde 
jen každý pátý člověk má bankovní účet, zatímco polovina 
všech dospělých vlastní mobilní telefon. „Hodně přispíváme 
k sociálnímu začleňování,“ říká Thierry Artaud, výkonný ředitel 

„Tak se mi  
to líbí víc.“

Mareh, klientka 
M-Birr ve své vesnici 
v Etiopii
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společnosti M-Birr. „Tyto prostředky od EIB nám dovolí rozvi-
nout naše aktivity a zajistí v zemi růst.“

„Možnost využívat mobilní peněžní 
služby“

Stará žena jménem Mareh vytahuje před obchodem mobilní 
telefon z váčku, který nosí na krku. Většina uživatelů systému 
M-Birr si koupí telefon jen za několik dolarů, ale ti, kdo si ho 
nemohou dovolit, dostanou stírací kartu s PIN kódem, který 
zadají, když si vybírají sociální dávky u agenta M-Birr. Mareh 
vehementně šermuje se svým telefonem a vyjmenovává, co 
se v jejím životě díky službám M-Birr zlepšilo.

Stejně jako Amadi se vracívala vyčerpaná z dlouhých cest 
do výplatních míst, kde často žádné státní dávky nedosta-
la. „Používat telefon pro mne není jednoduché, ale agent mi 
pomáhá a díky M-Birr dostanu své peníze,“ říká. „Tak se mi to 
líbí víc.“

V zemi velikosti Francie a Španělska dohromady má co možná 
nejširší síť zásadní význam. „Společnost M-Birr a její partneři na-
bízejí Etiopii nový svět mobilních peněžních služeb, které zcela 
změní každodenní život uživatelů,“ říká Benoît Denis, ekonom 
z divize EIB Digitální hospodářství. „Společnost skutečně 
reaguje na potřebu. Jejím cílem je rozšířit přístup k mobil-
ním peněžním službám napříč všech odvětví hospodářství. 
A v tom jí chceme pomoci.“

Pobočka M-Birr v etiopské vesnici
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Kde jsou získávány  
finanční prostředky

Rozvržení 
dluhopisů 
EIB podle 
regionu 
investorů

Severní  
a Jižní Amerika

Blízký 
východ  
a Afrika

EIB, která je z hlediska objemu vydaných 
dluhopisů a poskytnutých úvěrů největší mno-
hostrannou finanční institucí na světě, získala 
v roce 2017 na mezinárodních kapitálových 
trzích finanční prostředky v objemu 56,4 mld. 
EUR. K tomu je třeba přičíst částku 3,8 mld. EUR, 
kterou získala v rámci předfinancování na konci 
roku 2016. Z celkové částky byly 4,3 mld. EUR 
získány prostřednictvím zelených dluhopisů 
banky, tzv. dluhopisů na ochranu klimatu. Banka 
tohoto výsledku dosáhla deset let poté, co se 
stala prvním emitentem zelených dluhopisů. 
Dluhopisy banky se dostávají k investorům,  
kteří zpravidla v Evropě neinvestují, ale  
podporují evropské projekty nepřímo  
investicemi do dluhopisů EIB.

Rozvržení 
dluhopisů EIB 

podle měny

Evropa Asie

2015

14 % 63 % 21 %

2 %

12 % 66 % 21 %

1 %

11 % 68 % 19 %

2 %

2016 2017

B
anka vydala dluhopisy v 15 měnách, ale 
většinu prostředků získala ve třech hlavních 
měnách: v EUR, USD a GBP. Diverzifikované 
zdroje a doby splatnosti zajišťují flexibilitu  

strategie banky v oblasti získávání finančních 
prostředků. Vydávání dluhopisů ve více měnách 
zároveň EIB umožňuje vyplácet prostředky v některých 
místních měnách.

Ostatní 6 %
SEK 2 %
PLN 2 %
TRY 3 %
GBP 7 %

EUR
47 %

USD
    33 %
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D
obré zprávy pro ochranu klimatu. Lze očekávat 
další růst trhu se zelenými dluhopisy, když se nyní 
zapojila i Čína. „Čína stojí před velkými environ-
mentálními výzvami, které je třeba brát vážně,“ říká 

Aldo Romani, expert EIB, který přesně před deseti lety struk-
turoval první emisi zelených dluhopisů. „Zelené dluhopisy jsou 
pro Čínu prostředkem vytváření stále smysluplnější vazby na 
mezi národní trhy, což napomůže řešení globálních problémů.“

Představitelé EIB navštívili loni Čínu, protože banka by v této 
zemi chtěla posílit financování projektů v oblasti klimatu. EIB 
očekává, že schválí úvěry na celou řadu klimatických projektů 
v celé Číně, od městské dopravy, přes lesnictví až po energe-
tickou účinnost. Banka EU a Čínská centrální banka se rovněž 
dohodly, že budou usilovat o vytvoření společného rámce 
pro zelené dluhopisy a že stanoví jasnější kritéria způsobilosti 
projektů. Obě strany doufají, že když hovoří stejnou řečí, posílí 
důvěru čínských i mezinárodních investorů.

Význam tohoto úsilí zdůraznil summit EU-Čína, konaný 
v červnu v Bruselu, kde zástupci obou stran zdůraznili odhod-
lání společnými silami bojovat proti změně klimatu. EIB spo-
lupracovala ve věci zelených dluhopisů s Čínskou komisí pro 
zelené financování a přispěla tím k práci skupiny odborníků na 
vysoké úrovni pro udržitelné financování, fóra vytvořeného 
Evropskou komisí, které poskytuje poradenství o způsobu 
prosazování udržitelnosti v politice EU.

Zelené dluhopisy mají dnes obrovský úspěch, který však 
nebylo možné předvídat. Aldo Romani vzpomíná na těžké 
chvíle, které prožíval ve své kanceláři před deseti lety. 
Řešení otázky změny klimatu se stalo v Evropě prioritou, ale 
jen málokdo věřil, že by jedním z řešení mohly být zelené 
dluhopisy. Řada odborníků si myslela, že bude příliš složité 
či obtížné sledovat a ověřovat, zda jsou peněžní prostředky 
získané z těchto dluhopisů skutečně vydávány na ochranu 
životního prostředí.

„V roce 2007 nikdo nevěřil v budoucnost zelených dluhopisů 
a všichni se divili, proč o tom mluví jen EIB,“ dodává Aldo 
Romani, který v EIB odpovídá za emise dluhopisů v eurech. 
Dnes, kdy EIB slaví jedenácté výročí své první emise zelených 
dluhopisů, je tento produkt jedním z nejúspěšnějších nástrojů 
financování v oblasti klimatu.

Poslechněte si online

•  Aldo Romani hovoří o zelených dluhopisech v podcastu EIB 
Finanční slovník eib.org/green-bonds-podcast

Dobré zprávy 
z Číny ohledně 
ochrany klimatu

Peking činí velký krok v oblasti 
zelených dluhopisů
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E
IB koordinuje skupinu mezinárodních rozvojových bank 
při vypracovávání „Společných zásad pro sledování fi-
nancování v oblasti zmírňování změny klimatu“, do 
nichž budou zapracovány cíle Pařížské dohody. Banka 

v roce 2017 převzala obdobnou klíčovou úlohu, když se zapo-
jila do práce skupiny odborníků na vysoké úrovni pro udržitelné 

financování, vytvořené Evropskou komisí v prosinci roku 2016. 
Cílem skupiny je činit doporučení ohledně komplexní strategie 
EU v oblasti udržitelného financování. Ve své průběžné zprávě, 
zveřejněné v červenci roku 2017, skupina odborníků navrhla, 
aby EIB koordinovala vytváření klasifikace financování opatření 
v oblasti klimatu, a to počínaje zmírňováním změny klimatu. 

Klasifikace 
udržitelného 
financování

Udržitelné financování je založeno na  
investicích, které zohledňují environmentální 
a sociální hlediska a hlediska řádné správy. 
Do této kategorie patří financování,  
které řeší emise skleníkových plynů 
a znečišťování, minimalizuje odpady 
a zvyšuje efektivitu využívání přírodních 
zdrojů.

Řízení, které je udržitelné,  
vstřícné a bdělé

Struktura řízení EIB
 Akcionáři  Všech 28 členských států EU

 Rada guvernérů Ministři z členských států

 Správní rada

 Řídící výbor

 Výbor pro audit   
Nezávislý

- Prezident
- 8 viceprezidentů

Nominovaná  
členskými státy
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Po konzultacích s klíčovými zúčastněnými stranami vypraco-
vala EIB návrh taxonomie v oblasti zmírňování změny klimatu, 
čímž přispěla k probíhající práci skupiny odborníků. V závěrečné 
zprávě z ledna roku 2018 skupina odborníků doporučila Evrop-
ské komisi, aby přijala cestovní mapu pro období let 2018-2019, 
pokud jde o vytvoření úplné taxonomie v oblasti udržitelnosti. 

Tím by navázala na práci EIB v oblasti zmírňování změny kli-
matu, a to jako první krok, po němž by následovala adaptace 
na změnu klimatu a další environmentální a sociální hlediska. 
Jedná se o zásadní krok, který stanoví jasná pravidla ke sti-
mulaci trhu s udržitelnými finančními produkty a na podporu 
veřejných politik.

Řízení, které je udržitelné,  
vstřícné a bdělé
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Tento plynovod, známý pod zkratkou TAP (Trans Adria-
tic Pipeline), by měl tvořit západní část jižního koridoru 
pro přepravu plynu z řecko-turecké hranice přes Albá-
nii do Itálie. Již v rané fázi tohoto projektu byly podány 
bance stížnosti týkající se zejména oceňování majetku 
vyvlastňovaného v Řecku a Albánii. Tyto stížnosti byly 
analyzovány bankou během procesu úvěrového hod-
nocení. V rámci mechanismu vyřizování stížností bylo re-
gistrováno několik stížností ze strany obyvatel a komunit 
v Itálii, kteří vyjádřili obavy z rizik projektu pro životní 
prostředí a průmysl. V roce 2017 bylo v rámci mecha-
nismu doručeno dalších 22 stížností, a celkový počet 
stížností týkajících se TAP tak vzrostl na 38.

Nasloucháme
V rámci mechanismu vyřizování stížností zpracovala 
EIB v roce 2017 více případů než kdykoli dříve

V lednu roku 2017 byla v rámci mechanismu vyřizování 
stížností doručena první z 13 stížností týkajících se 
provádění plánu nápravných opatření zavedeného 
v rámci projektu výstavby přístupové komunikace 
k přístavu v keňské Mombase. Cílem plánu je poskyt-
nout náhradu 120 vlastníkům staveb v oblasti Jomvu, 
kteří byli v květnu roku 2015 vystěhováni bez řádného 
řízení. Dotčeným lidem byla sice vyplacena finanční 
náhrada, ale v rámci mechanismu vyřizování stížností 
bylo zjištěno, že nebyli jasně informováni o způsobu 
ocenění jejich majetku. Některým z dotčených oby-
vatel možná nebyla náhrada ani vyplacena. V prosinci 
roku 2017 se stěžovatelé a subjekt odpovědný za re-
alizaci projektu dohodli, že mechanismus vyřizování 
stížností zajistí v roce 2018 mediační jednání, kde 
by měla být vyjasněna metodika oceňování použitá 
k výpočtu náhrady a přezkoumání výsledku daného 
ocenění.

Transjadranský plynovod

D
ůvodem je zčásti rostoucí viditelnost banky, díky 
které panuje větší povědomí o vlivech její činnosti 
na životní prostředí a sociální oblast, jakož i o je-
jím nezávislém mechanismu odpovědnosti vůči 

veřejnosti. Jde také o důsledek stále vyššího počtu složitých 
transakcí, do nichž je banka zapojena, a některých rozsáhlých 
projektů, v souvislosti s nimiž bylo podáno více stížností.

Domy v Mombase, jejichž obyvatelé  
nebyli pravděpodobně zahrnuti do  

smlouvy o vyplacení finanční náhrady

Přístupová komunikace 
k přístavu v Mombase
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Mechanismus EIB pro 
vyřizování stížností 
v roce 2017

•   114 nových stížností, tj. o 25 více než  
v roce 2016

•  103 stížností shledaných za přípustné,  
tj. o 19 více

•  173 vyřízených případů, tj. o 51 více

•  101 otevřených případů ke konci roku,  
tj. nárůst proti předchozímu počtu  
59 případů

Další mediace v rámci mechanismu vyřizování stížností byla inicio-
vána v prosinci roku 2017 v souvislosti s realizací projektu káhir-
ského metra. Projekt si totiž vyžádal nedobrovolné přesídlení 
několika komunit, podniků a obyvatel, včetně více než 100 vlastníků 
obchodů na tržišti El Bohy v oblasti Imbaba. Zástupci těchto skupin 
podali stížnost v rámci mechanismu vyřizování stížností již v roce 
2016, ale situace se dále zhoršila v okamžiku, kdy bylo tržiště v srp-
nu roku 2017 srovnáno se zemí, aniž by předtím daná komunita ak-
ceptovala nabízené náhrady. V době demolice již mechanismus 
vyřizování stížností navrhl mediační řízení, jehož se realizátor projek-
tu i dotčení lidé zavázali zúčastnit. V případě neúspěchu mediace by 
došlo následně k plnému přezkoumání stížností.

Evropský veřejný  
ochránce práv
V roce 2017 informoval Evropský veřejný ochránce 
práv EIB o 11 nových stížnostech týkajících se 
činnosti banky. Tři z nich se týkaly prodlev při 
řešení stížností, které byly již dříve doručeny 
bance: těžba niklu v rámci projektu Ambatovy 
na Madagaskaru, podzemní úložiště Castor ve 
Španělsku a šetření údajné nečinnosti ve věci 
střetu zájmů. Veřejný ochránce práv posledně 
jmenovanou věc uzavřel, protože stížnost byla 
po doručení odpovědi od EIB vyřešena. Evropský 
veřejný ochránce práv však provedl v prostorách 
banky kontrolu spisů ve věcech Ambatovy a Castor. 
Své závěry by měl zveřejnit v roce 2018. Celkový 
počet nevyřízených stížností ke konci roku se 
zdvojnásobil na deset.

Revize politiky

V květnu roku 2017 zahájila EIB po konzultaci s Evropským veřejným 
ochráncem práv veřejné konzultace týkající se revize politiky EIB 
v oblasti vyřizování stížností. V červnu téhož roku představila 
veřejnosti navrhované změny a ke konci září také reakce, které do té 
doby obdržela. Tato pravidelná revize si získala značnou pozornost na 
straně veřejnosti a zejména organizací občanské společnosti, které 
bance zaslaly společný dopis s rozsáhlými připomínkami a návrhy. 
Banka tyto připomínky pečlivě prochází s tím, že by změny politiky 
měly být zavedeny v první polovině roku 2018.

Káhirské metro
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Bdělost
V roce 2017 odhalili vyšetřovatelé EIB 
celou řadu nesrovnalostí   

Lotyšský Úřad pro předcházení korupci a boj s korupcí zatkl v červnu roku 2010 několik 
představitelů společnosti „Latvenergo“. Úřad je obvinil ze zneužití úřední funkce k podplácení 
a legalizaci protiprávně nabytého majetku. Společnost Latvenergo zadala španělské společnosti 
Iberdrola Ingeniería y Construcción, známé také jako Iberinco, zakázku na výstavbu tepelné elek-
trárny v Rize, kterou financovala EIB. Na základě trestního vyšetřování a soudního řízení ve věci 
korupce a ovlivňování zakázek, jež následovaly po prvotním zatčení, uzavřela banka v prosinci 
roku 2017 se společností Iberinco dohodu o narovnání.

Na základě uvedené dohody byla zmiňovaná společnost na dobu jednoho roku vyloučena 
z projektů financovaných EIB. Společnost Iberinco a skupina Iberdrola vytvoří a uvedou do praxe 
zvláštní sponzorský program boje proti korupci a podvodům. Společnost Iberinco po celou dobu 
vyšetřování spolupracovala s EIB při řešení otázek souvisejících s předmětným protiprávním jed-
náním. Společnost rovněž učinila kroky k postižení svých zaměstnanců a přezkoumání svých 
vnitřních kontrolních systémů („compliance“) s cílem zajistit, aby se takové jednání neopakovalo.

Případ  
Iberinco

N
ezávislá divize EIB pro vyšetřování podvodů má 
za úkol šetřit podvody, korupci a další zakázaná 
jednání v rámci projektů financovaných bankou. 
Provádí tzv. proaktivní šetření integrity, jejichž 

cílem je identifikovat dosud neohlášené případy a také 
zajišťovat školení zaměstnanců banky, zvyšovat jejich 
povědomí a informovat kolegy o opatřeních k zamezení 
a předcházení podvodům.
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Proaktivní zkoumání integrity  
u úvěrů pro MSP

Divize EIB pro vyšetřování podvodů provedla několik proak-
tivních zkoumání integrity u úvěrů bankám pro další půjčky 
malým a středním podnikům v EU i v jiných státech. Byly 
zjištěny následující skutečnosti:

• skutečnosti svědčící o zakázaném jednání a trestné 
činnosti, jako je například praní peněz;

• vysoké úvěry příjemcům s možným napojením na 
pašování zbraní a organizovaný zločin;

• krycí společnosti a úvěry spojené s politicky expono-
vanými osobami;

• úvěry příjemcům, kteří nesplňovali kritéria způsobilosti;
• zásahy do úvěrových rozhodnutí bez obchodních 

důvodů;
• banky poskytly EIB zavádějící a nepravdivé informace 

při schvalování alokací z její strany.

Phishingový podvod
V roce 2017 se objevila celá řada „phishingových“ a inter-
netových podvodů, kde bylo jméno EIB či jejích zaměstnanců 
a vedení zneužíváno ve snaze obelstít veřejnost a přimět 
adresáty k úhradě správních poplatků či poplatků za 
podání žádosti o financování. EIB jako veřejná mezinárod-
ní finanční instituce samozřejmě za takové služby žádné 
poplatky neúčtuje. Ještě důležitější v této souvislosti je 
skutečnost, že EIB nepůjčuje fyzickým osobám. V rámci uve-
dených podvodů byly zneužívány logo, název a pověst EIB, 
byly zasílány falešné e-maily a používány paralelní webové 
stránky. Po oznámení těchto skutečností si divize banky pro 
vyšetřování podvodů urychleně vyžádala odstranění daných 
stránek z domény a uzavření falešných e-mailových účtů. EIB 
rovněž doporučila poškozeným, aby kontaktovali příslušné 
orgány ve svém státě.

Zdroje obvinění v roce 2017  
(týká se pouze případů otevřených v roce 2017)

• Nově otevřené případy 149

• Celkový počet uzavřených případů 126

• Celkový počet zpracovávaných případů 302

•  Případy, ve kterých probíhá aktivní  
vyšetřování ke konci roku  136

Případy v roce 2017 (skupina EIB)Druhy obvinění  
(případy otevřené v průběhu 
roku 2017 – skupina EIB)

53,7 %

25,5 %

10,7 %
6 %

0,7 % 3,4 %

Podvod Korupce Nekalé  
praktiky 

Podvodné 
zneužití  

názvu EIB

Obstrukce Podpora jiným  
službám ve  

formě vyšetřování

Interní 61 % Externí 39 %
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• Cíl pro nové úvěry: 67 mld. EUR 
• Počet operací bude zachován, ale zmenší se jejich objem, 

protože stále rostoucí podíl úvěrů tvoří rizikovější zvláštní 
činnosti 

• Zvláštní činnosti: přibližně 25 % celkového objemu úvěrů, 
ve výši 17,3 mld. EUR

• V rámci EU bude EIB nadále podporovat politické cíle 
Unie směřující k obnovení konkurenceschopnosti EU 
a dlouhodobému hospodářskému růstu a tvorbě pracov-
ních míst, vycházejíc přitom ze svých finančních a tech-
nických zkušeností

• Mimo EU se úvěry zaměří na rozšiřování základní infra-
struktury, jako jsou silnice, elektrické sítě a dodávky vody

• Budou nadále růst poradenské služby, s předpokládaným 
počtem 530 zadání. Odhaduje se, že tím budou pod-
pořeny investice o celkových nákladech 28 mld. EUR.

Co bude dál?
Zde jsou některé klíčové údaje z operačního 
plánu EIB na rok 2018

Jděte online

•  Viz další podrobné informace o operačním rámci a 
operačním plánu na rok 2018 na adrese  
www.eib.org/infocentre/publications/all/operational-
plan-2018.htm

Nyní je čas se zaměřit na strukturální změny, které zvýší eko-
nomickou odolnost Evropy a postaví její hospodářství pevně 
na cestu udržitelného růstu. Skupina EIB jako investiční nástroj 
EU bude mít i nadále prokazatelný vliv jak uvnitř, tak vně EU.
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