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PROČ JSME TUTO ZPRÁVU NAZVALI PRÁVĚ „ZELENÁ NIT“?

Počasí se nás týká, ať už jsme kdekoli. A obdobně se to má i s touto zprávou – klima se totiž jako 
„ZELENÁ NIT“ vine veškerou činností Evropské investiční banky v roce 2019, a zejména jejím 
BOJEM PROTI KLIMATICKÉ ZMĚNĚ. Ochrana klimatu je již dlouhou dobu důležitým tématem 
naší práce. Tváří v tvář hrozbám spojeným se změnou klimatu a stavem životního prostředí jsme se 
v uplynulém roce rozhodli stanovit si NOVÉ CÍLE PRO INVESTICE DO OCHRANY KLIMATU  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, jimiž se budeme řídit v celém nadcházejícím desetiletí. Sepsali jsme 
také NOVOU ÚVĚROVOU POLITIKU PRO OBLAST ENERGETIKY.

Aby se podařilo naplnit cíl Pařížské dohody, kterým je udržení globálního oteplování pod hranicí 
1,5 °C, nesmí emise uhlíku překročit 580 gigatun. A to platí pro nás všechny. Napořád. Současným 
tempem této hranice dosáhneme už do roku 2032. Tento trend lze sice zvrátit, ale jen za cenu 
mnohonásobného zvýšení investic. Jen v Evropě bude během nadcházející dekády nutné 
zdvojnásobit investice například do energetiky – odhadem až na 400 miliard eur.

Zde je nezastupitelná úloha Evropské investiční banky. Jakožto veřejná banka má EIB, banka 
Evropské unie, možnost investovat do nejrůznějších oblastí, od dlouhodobé infrastruktury až po 
projekty vývoje nových baterií, a VSTUPOVAT DO ODVĚTVÍ, KAM INVESTICE PŘICHÁZEJÍ 
PŘÍLIŠ POMALU, jako je např. zvyšování energetické účinnosti domácností v rámci renovací. 
Novinkou této zprávy jsou slova klíčových odborníků Evropské investiční banky, kteří popisují, co 
nám podle jejich mínění přinese klimatická krize, jaké NOVÉ TYPY FINANCOVÁNÍ nám umožní 
dosáhnout našich cílů a jaké druhy PROJEKTŮ BUDEME PODPOROVAT.

Projekty zmiňované v této zprávě se dotýkají všech oblastí hospodářského rozvoje – infrastruktury, 
inovací i malých a středních podniků. Pro ilustraci, do jaké hloubky jdou naše stávající opatření na 
ochranu klimatu a náš závazek k budoucím ekologickým investicím, jsme každé z těchto oblastí 
věnovali zvláštní část této zprávy, a to s důrazem právě na ochranu klimatu a životního prostředí. 
JEDNÁ SE KONKRÉTNĚ O KLIMATICKOU INFRASTRUKTURU, ZELENÉ INOVACE  
A OPATŘENÍ NA OCHRANU KLIMATU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. A to v celosvětovém 
měřítku. V rámci jednoho a téhož příběhu si tak budete moci přečíst například o přístroji na bázi 
umělé inteligence, který vyvinuli v Rumunsku s cílem omezit plýtvání potravinami, a také  
o projektu, jenž zvyšuje výnosy peruánských pěstitelů kávy. Důvod je nasnadě. ŘEŠENÍ KRIZE, 
která ohrožuje nás všechny, a to bez ohledu na to, kde se nacházíme, hledáme po celém světě.

V naší zprávě vyprávíme příběhy důmyslu a odhodlání, příběhy o vytváření pracovních příležitostí 
a prosperity. Všechny tyto příběhy, jež navzájem spojuje „ZELENÁ NIT“ UDRŽITELNÝCH 
INVESTIC EIB, dokládají, do jaké míry mohou opatření na ochranu klimatu a životního prostředí 
zabezpečit náš svět pro budoucí generace a vybudovat prosperující, čistou a ekologicky šetrnou 
ekonomiku.
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O úspěších, kterých Evropská investiční banka dosáhla v minulém roce, píši zrovna v době, kdy 
zásadní roli hraje každý týden – dokonce každá hodina. Naše banka – jakožto banka EU – právě 

nasazuje své schopnosti i finanční sílu do zápasu proti nemoci COVID-19. Nezapomínáme však záro-
veň, že před námi stojí desetiletí kritické pro boj s klimatickou změnou. Ačkoli mnozí pochybují, zda 
lze současně řešit problémy koronaviru i klimatické změny, my jsme přesvědčeni, že to je nejen 
možné, ale dokonce naprosto nezbytné. V rámci aktuální bitvy o návrat ke zdravému fungování 
našeho hospodářství musí být zároveň položeny základy udržitelné budoucnosti.

V roce 2019 investovala banka do zvýšení konkurenceschopnosti Evropy a také do nových technolo-
gií a inovací, jež zabezpečí kvalitu života pro další generace a zvýší naši společnou prosperitu. Na 
problematiku globálního oteplování se zaměřuje čím dál větší část naší práce. To potvrzuje, že ochrana kli-
matu není jen existenční nutností, ale skýtá rovněž podnikatelské příležitosti. Ve světle nové hrozby spojené 
s epidemií COVID-19 by načasování této zprávy nemohlo být lepší. V uplynulém roce se nám podařilo stvrdit 
podpisy několik operací, jež jsou důkazem našeho zapojení do boje proti této nemoci. Síla našeho závazku 
přitom nadále roste s ohledem na ústřední roli, kterou naše banka hraje v koordinované reakci Evropy na 
šířící se nákazu koronavirem. 

V minulém roce jsme si nastavili vysokou laťku. Zavázali jsme se totiž vyhradit od roku 2025 polovinu 
našeho financování na ochranu klimatu a zajištění udržitelnosti v oblasti životního prostředí. Vše, co 
podnikneme, bude v plném souladu s Pařížskou dohodou. Investovat jednu polovinu prostředků do 
ochrany klimatu a životního prostředí a druhou polovinu do projektů, které životní prostředí poškozují, by 
ostatně nemělo smysl.

To platí stejnou měrou i pro krizi spojenou s šířením koronaviru. Každý hospodářský šok urychluje dlouho-
dobé strukturální posuny. Naplnění našich ambicióznějších cílů v oblasti ochrany klimatu a udržitelnosti je 
tak zároveň nejlepším způsobem, jak může Evropská investiční banka napomoci zotavení hospodářství  
z pandemie koronaviru. Například transformace energetiky může přispět k oživení ekonomiky díky tvorbě 
dalších pracovních míst, novým a rychle rostoucím odvětvím, větší konkurenceschopnosti a menší závislosti 
na energii.

V minulém roce jsme schválili novou úvěrovou politiku v oblasti energetiky. Její součástí je i závazek ukončit 
do konce roku 2021 investice do projektů využívajících konvenční fosilní paliva. Evropská investiční banka je 
první mezinárodní finanční institucí na světě, která takový závazek přijala. Jde o skvělý příklad toho, jak může 
Evropa stát v popředí boje za ochranu klimatu.

Evropská investiční banka funguje jako finanční páka politiky Evropské unie. Při uskutečňování nynějšího 
zásadního evropského projektu, jímž je ochrana klimatu, postupujeme v úzké spolupráci s Evropskou komisí 
a vládami všech členských států. Činnosti popisované v této zprávě dokládají, že díky svým odborným 
schopnostem tvoříme klíčový pilíř Zelené dohody pro Evropu  oznámené Komisí v lednu 2020.

Jedinečný dosah

To, že se nyní zaměřujeme na ochranu klimatu, však neznamená, že nevěnujeme pozornost i jiným oblastem 
naší práce. Tato zpráva ilustruje, že opatření na ochranu klimatu budou účinná jen tehdy, budou-li uskuteč-
ňována v oblastech soudržnosti, inovací, malých a středních podniků a infrastruktury. Jinak nevyhnutelně 
selžou. Ochrana klimatu s sebou přináší například nové pracovní příležitosti. Naše Investiční zpráva za 
období 2019-2020 předpokládá, že jen v oblasti „zelené energie“ vznikne v následujících desetiletích  
v Evropě přibližně 500 000 pracovních míst.

BANKA, KTERÁ DOTAHUJE VĚCI 
DO KONCE
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Vyšší ambice v oblasti klimatu dodají i nový rozměr problematice soudržnosti, jež je pro naši banku klíčovým 
úkolem již od roku 1958. Po celý rok 2019 pomáhali naši odborníci Komisi sestavit mechanismus pro spraved-
livou transformaci, který regionům a odvětvím závislým na fosilních palivech usnadní přechod na ekologič-
tější zdroje energie. Vzhledem k jedinečné pozici naší banky, jež propojuje orgány Unie, národní vlády  
a evropská města a regiony, je tato naše mise pro nadcházející roky klíčová.

Stejně tak se i naše činnost v oblasti hospodářského rozvoje musí zaměřovat na odolnost a adaptaci na 
změny klimatu. To je nezbytné pro záchranu či ochranu životů, ale zároveň to povede i k hospodářské pro-
speritě. Změna klimatu je globální problém a investice tedy musíme navyšovat globálně. A máme  
k tomu také potřebné nástroje. Naši odborníci dokáží rozpoznat skutečné inovace přímo u zdroje – dispo-
nujeme totiž 50 kancelářemi po celém světě a aktivně působíme ve 43 zranitelných státech. Během posled-
ních 10 let tyto země – nejméně rozvinuté státy světa – získaly v rámci více než 100 operací EIB částku přesa-
hující 5,5 miliardy eur.

Závazek a úspěch

S naším novým klimatickým závazkem a novou úvěrovou politikou v oblasti energetiky by bylo snadné sou-
středit se jen na budoucnost a zapomenout, co se nám již podařilo. Předtím, než jsme zaměřili pozornost na 
klimatickou změnu a než vznikla krize spojená s epidemií COVID-19, byl Evropské investiční bance uložen 
olbřímí úkol podpořit během pěti let v rámci tzv. Junckerova plánu investice do unijní ekonomiky v objemu 
půl bilionu eur. Dnes, v roce 2020, jsme na dobré cestě k dosažení této medializované částky. Navíc už víme, 
že tento mimořádný program skutečně dokázal evropskou ekonomiku strukturálně ovlivnit, což v nadcháze-
jících desetiletích podpoří vytváření pracovních míst a hospodářský růst.

Naším úkolem je podporovat evropský projekt a udržitelným způsobem investovat do budoucnosti Evropy. 
To jsme činili v roce 2019 a budeme tak činit i nadále.

Werner Hoyer

ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA

” Zavázali jsme se totiž vyhradit od roku 2025 polovinu  
našeho financování na ochranu klimatu a zajištění udržitelnosti  

v oblasti životního prostředí. Vše, co podnikneme, bude  
v plném souladu s Pařížskou dohodou. “
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KLÍČOVÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2019

ČINNOST V ROCE 2019

SCHVÁLENÉ PROJEKTY 58,7 mld. eur
V Evropské unii 

Mimo Evropskou unii
51,1 mld. eur
7,6 mld. eur

PODEPSÁNO 63,3 mld. eur
V Evropské unii 

Mimo Evropskou unii
55,4 mld. eur
7,9 mld. eur

ČERPÁNO 48,1 mld. eur
V Evropské unii 

Mimo Evropskou unii
43,8 mld. eur
4,3 mld. eur

ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY 50,3 mld. eur
(PŘED UPLATNĚNÍM SWAPŮ)

Základní měny (EUR, GBP, USD)
Ostatní měny 

42,7 mld. eur
7,6 mld. eur

Evropská 
investiční 
banka

386 600

Počet malých a středních 
podniků a společností se 

střední kapitalizací 
podpořených skupinou EIB 

Počet pracovních míst 
zachovaných v malých a 

středních podnicích a 
společnostech se střední 
kapitalizací (skupina EIB) 

Počet domácností 
napojených na nové zdroje 

elektřiny

... a podíl obnovitelných 
zdrojů na nové kapacitě 

pro výrobu elektřiny

Počet klientů s lepšími 
mobilními službami

4,4 
milionu

7,4  
milionu

98 %

117  
milionů

Vliv skupiny EIB
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Evropský  
investiční  
fond

ČINNOST V ROCE 2019

PODEPSÁNO 10,2 mld. eur
Kapitálové investice

Záruky 
Mikrofinancování 

3,4 mld. eur
6,7 mld. eur
0,1 mld. eur

Počet obyvatel s přístupem 
k bezpečné pitné vodě

Počet obyvatel s lepšími 
hygienickými podmínkami

Počet obyvatel 
vystavených nižšímu riziku 

záplav

Počet nově uskutečněných 
cest hromadnou dopravou 

financovanou EIB za rok

Počet obyvatel s přístupem 
ke kvalitnější zdravotní 

péči

10
milionů

1,7
milionu

11,5
milionu

631
milionů

12
milionů

Údaje představují očekávané výsledky nově financovaných operací podepsaných poprvé v roce 2019. Veškeré údaje jsou neověřené auditorem a předběžné.

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

    

ŠPANĚLSKO

PORTUGALSKO

FRANCIE

BELGIE

LUCEMBURSKO

NIZOZEMSKO

DÁNSKO

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

IRSKO
1,08 miliardy eur 0,31 % HDP 

8,50 miliardy eur 0,35 % HDP 

1,05 miliardy eur 0,34 % HDP 

0,24 miliardy eur 0,38 % HDP 

8,97 miliardy eur 0,72 % HDP 

1,62 miliardy eur 0,77 % HDP 

1,86 miliardy eur 0,39 % HDP 

2,82 miliardy eur 0,35 % HDP 

0,78 miliardy eur 0,03 % HDP 

0,86 miliardy eur

SPOLEČNĚ PRO VÍCE STÁTŮ EU

ESVO: Evropské sdružení volného obchodu
AKT: Afrika, Karibik a Tichomoří
ZZÚ: Zámořské země a území
Tmavší odstíny představují vyšší investice ve smyslu procenta HDP

STŘEDOMOŘÍ 2,45 miliardy eur

PŘISTUPUJÍCÍ ZEMĚ A ESVO  1,4 miliardy eur

AKT, ZZÚ A  
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA  1,4 miliardy eur

ASIE, STŘEDNÍ ASIE  
A LATINSKÁ AMERIKA 2,2 miliardy eur

VÝCHODNÍ SOUSEDÉ  1,35 miliardy eur



11

    

FINSKO

ESTONSKO

LOTYŠSKO

LITVA

POLSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

RAKOUSKO
MAĎARSKO

RUMUNSKO

BULHARSKO

ŘECKO

SLOVINSKO
CHORVATSKO

ITÁLIE

NĚMECKO

ŠVÉDSKO

KYPRMALTA

10,97 miliardy eur 0,62 % HDP 

2,06 miliardy eur 1,09 % HDP 

0,36 miliardy eur 0,59 % HDP 

0,87 miliardy eur 0,39 % HDP 

0,77 miliardy eur 0,54 % HDP 

0,57 miliardy eur 1,05 % HDP 

0,25 miliardy eur 0,52 % HDP 

0,25 miliardy eur 0,27 % HDP 

5,42 miliardy eur 1,03 % HDP 

0,05 miliardy eur 0,10 % HDP 

0,25 miliardy eur 0,8 % HDP 

0,28 miliardy eur 1,00 % HDP 

1,87 miliardy eur 0,78 % HDP 

2,03 miliardy eur 0,43 % HDP 

6,15 miliardy eur 0,18 % HDP 

1,49 miliardy eur 0,68 % HDP 

1,72 miliardy eur 0,43 % HDP 

0,23 miliardy eur 1,04 % HDP 

0,10 miliardy eur 0,72 % HDP 
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Všechny prezentované údaje jsou od 
zahájení činnosti EFSI. Čím tmavší je 
odstín, tím vyšší jsou investice spojené 
s EFSI ve srovnání s HDP (schválené 
operace).

BELGIE
1,6 miliardy eur

DÁNSKO
940 milionů eur

FRANCIE
15 miliard eur

IRSKO
1 miliarda eur

LUCEMBURSKO
119 milionů eur

NIZOZEMSKO
3,3 miliardy eur

PORTUGALSKO
2,7 miliardy eur

ŠPANĚLSKO
10,4 miliardy eur

SPOJENÉ   
KRÁLOVSTVÍ

2,2 miliardy eur

JINÉ  
(VÍCE STÁTŮ, REGIONÁLNÍ)

8,8 miliardy eur

CELKOVÝ OBJEM FINANCOVÁNÍ 
SCHVÁLENÉHO V RÁMCI EFSI
DO 31. PROSINCE 2019
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RAKOUSKO
1,8 miliardy eur

BULHARSKO
546 milionů eur

CHORVATSKO
283 milionů eur 

KYPR
46 milionů eur

ČESKÁ REPUBLIKA
874 milionů eur

ESTONSKO
182 milionů eur

FINSKO
2 miliardy eur

NĚMECKO
7,9 miliardy eur

ŘECKO
2,7 miliardy eur

MAĎARSKO
788 milionů eur

ITÁLIE
11,3 miliardy eur

LOTYŠSKO
263 milionů eur

LITVA
321 milionů eur

MALTA
44 milionů eur

NIZOZEMSKO

POLSKO
3,9 miliardy eur

RUMUNSKO
735 milionů eur

SLOVENSKO
555 milionů eur

SLOVINSKO
188 milionů eur

ŠVÉDSKO
3,4 miliardy eur

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je 
společnou iniciativou skupiny EIB a Evropské 
komise, jež má napomoci překlenout investiční 
mezeru v Evropské unii. Se zárukou z unijního 
rozpočtu je cílem EFSI uvolnit do roku 2020 
další investice ve výši nejméně 500 miliard eur. 
Ke dni 31. prosince 2019 činila tato částka zatím 
458 miliard eur.



14 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019

A bychom předešli nárůstu problémů se změnou klimatu, musíme urychleně pracovat na dekarbonizaci. 
Nadcházející desetiletí bude v tomto ohledu kritické.

V rámci Pařížské dohody se takřka všechny vlády světa zavázaly udržet globální oteplování pod hranicí 2 °C 
a pokusit se omezit je hranicí 1,5 °C. Ke splnění těchto cílů je nutné, abychom vypustili do ovzduší méně než 
580 gigatun oxidu uhličitého. Při stávajícím tempu přibližně 37 gigatun ročně tento limit překročíme už do 
roku 2032 

Navážeme tam, kde skončil soukromý sektor

Soukromý sektor odmítá nést náklady na zastavení změny klimatu. Proto je na veřejných institucích, aby 
navýšily své investice a motivovaly veřejnost i firmy ke změně jejich návyků. Jen v Evropě se například inves-
tice do energetických systémů musí během nadcházející dekády takřka zdvojnásobit – na 400 miliard eur 
ročně.

Veřejné banky jsou schopny investovat do dlouhodobých projektů v oblasti infrastruktury a také do inovací 
potřebných pro udržitelnější budoucnost. Naše investice mohou směřovat například do velkokapacitních 
baterií, jež se dobíjejí za větrných či slunečných dnů a uloženou energii pak uvolňují v době, kdy slunce 
nesvítí či vítr nefouká. Veřejné banky mohou pomoci v odvětvích, kam směřuje nedostatečný objem investic, 
jakým je například zvyšování energetické účinnosti domů.

Co Evropská investiční banka udělá

V roce 2019 směřovalo 31 % našeho financování do ochrany klimatu. Svou podporu projektům na ochranu 
klimatu a udržitelnosti životního prostředí navýšíme do roku 2025 na 50 %, což odpovídá více než 30 miliar-
dám eur ročně. To však nebude stačit. Většina nových prostředků pro ochranu klimatu bude proto muset 
vzejít ze soukromého sektoru. Evropská investiční banka proto hledá další zdroje financování pro jednotlivé 
projekty, a to ze soukromého i veřejného sektoru. Pokud projekt schválíme my, motivuje to další investory, 
a zejména soukromé banky, aby si ověřili jeho hodnotu.

Naším cílem je získat v této dekádě končící rokem 2030 podporu pro boj proti změně klimatu a na 
ochranu životního prostředí ve výši přesahující 1 bilion eur.

Do konce roku 2020 bude naše financování v plném souladu s Pařížskou dohodou. Půjdeme po cestě roz-
voje, který bude snižovat emise a zvyšovat odolnost klimatu. V průmyslových odvětvích, kde je obtížné 
dosáhnout snížení emisí, podpoříme ty projekty, které pomohou firmám přejít na nízkouhlíkový model fun-
gování. Zajistíme také, aby v rámci všech projektů byla zohledněna budoucí rizika změny klimatu.

> 1 BILION EUR PRO < 1,5 °C

V roce 2019 představila Evropská investiční banka své cíle v oblasti ochrany kli-
matu a životního prostředí pro příštích deset let. A zde je náš plán řešení klima-
tického problému.
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Naše nová politika v oblasti energetiky

Do konce roku 2021 ukončíme podporu projektů využívajících konvenční fosilní paliva, jako jsou produkce 
ropy a zemního plynu či tradiční sítě plynovodů.

Zaměříme se na:

•  energetickou účinnost, například ve formě výstavby a modernizace domů, lepšího veřejného osvětlení  
a zelené dopravy

•  bezemisní dodávky energie, jež napomohou Evropě dosáhnout zamýšleného podílu veškeré energie  
z obnovitelných zdrojů ve výši alespoň 32 %

•  elektrické rozvodné sítě, do nichž se připojí nové nízkouhlíkové energetické zdroje
•  inovace ve výrobě, skladování a využívání energie

Inkluzivní transformace

Regiony, které vykazují největší závislost na fosilních palivech, potřebují větší podporu. Projekty zelené ener-
gie sice povedou ke vzniku stovek tisíc pracovních míst, ale i tak je třeba věnovat zvýšenou pozornost těm 
oblastem, kde velký podíl na zaměstnanosti a hospodářské prosperitě tvoří těžba uhlí a jiná výrobní odvětví 
s vysokými emisemi uhlíku. Musíme podporovat rekvalifikaci i projekty, které do těchto oblastí přilákají nová 
průmyslová odvětví.

Energetická politika šetrná ke klimatu může pomoci celé společnosti. Celých 11 % obyvatel Evropské unie si 
nemůže reálně dovolit dostatečně vytápět své domovy. Miliony lidí mají problémy platit účty za plyn a elek-
třinu. Nejpalčivěji to pociťují starší ženy, které mají nižší příjmy a tráví doma více času. Zlepšíme-li energetic-
kou účinnost domů v celoevropském měřítku, snížíme tím emise, ušetříme za energii a zkvalitníme životy lidí.

Obdobně i projekty čisté hromadné dopravy ve městech snižují vysoké náklady a zároveň zlepšují kvalitu 
ovzduší a veřejného zdraví. Investice do klimaticky šetrného zemědělství v regionech, které jsou nuceny šet-
řit drahocenné zdroje vody, sníží nebezpečí dezertifikace území a odlivu pracovních míst.

Udržitelný rozvoj

Musíme podporovat ekologické projekty, které pomohou světu splnit Cíle udržitelného rozvoje.

Investice do ochrany životního prostředí a boje proti změně klimatu mohou zároveň zvýšit příjmy 
obyvatel, zlepšit jejich životní podmínky a zajistit jim dostatek potravin, nezávadné vody a hygi-
enických prostředků. Můžeme také předejít tomu, aby byli lidé nuceni opouštět své domovy kvůli novým 
nebezpečím, jako jsou extrémní počasí či záplavy. Celosvětově můžeme snížit počet obyvatel vystavených 
klimatickým rizikům a náchylných k chudobě o 62 až 457 milionů.

Budeme investovat do takových projektů zmírňování změny klimatu, jež budou mít velké přínosy pro oby-
vatele. Drobné generátory elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou například solární sady určené domác-
nostem na africkém venkově, dodají elektřinu lidem, kteří jsou mimo dosah rozvodných sítí. V rámci projektů 
adaptace na změnu klimatu jsou zpevňovány konstrukce mostů a silnic, aby byly schopny odolat přívalovým 
dešťům. Lidé tak nepřijdou o přístup na trhy, k lékaři či do zaměstnání.

Sílu ke změně ale musíme dodat i jednotlivcům. EIB bude i nadále investovat do zlepšování sociálních pod-
mínek, například ve zdravotnictví či vzdělávání. Budeme pokračovat v pomoci ženám-podnikatelkám a zpří-
stupníme úvěry širšímu okruhu příjemců, kteří tak budou moci uvést do praxe nové nápady či rozšířit své 
podnikání.

NÁŠ KLIMATICKÝ PLÁN A ÚVĚROVÁ  
POLITIKA V OBLASTI ENERGETIKY
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Ochrana klimatu a udržitelnost jsou pro Evropskou 
investiční banku již dlouho prioritou. Teď, tváří v tvář 
bezprecedentní klimatické krizi a nutnosti obrovských 
investic do přechodu na uhlíkovou neutralitu, je však zřejmé, 
že náš dosavadní přístup je neudržitelný. Proto jsme se 
zavázali navýšit své financování do ochrany klimatu  
a životního prostředí a mobilizovat tak během příští dekády 
investice do těchto oblastí ve výši 1 bilionu eur. EIB tak 
přebírá ústřední roli při uskutečňování Zelené dohody pro 
Evropu. Jsme připraveni této výzvě dostát.

Emma Navarro, viceprezidentka EIB odpovědná za ochranu klimatu

Co mě obzvlášť těší, je 
pokrok, jehož [Evropská 
investiční banka] dosáhla při 
posilování své role 
klimatické banky EU. Máme 
tak možnost navýšit 
investice do evropských 
technologií a do řešení, jež 
hledá celý svět.

Ursula von der Leyen,  
předsedkyně Evropské komise

Evropská investiční banka stojí již nějakou 
dobu v popředí úsilí o ochranu klimatu. 
Úvěry v této oblasti dosáhly v loňském roce 
31 % veškerého financování skupiny. 
Aktuálně pracujeme na klimatickém plánu 
banky, který nám umožní lépe zacílit úsilí 
na další zvyšování úvěrů v oblasti klimatu. 
V nadcházejícím roce posílí banka svou roli 
v projektech přispívajících k dekarbonizaci 
průmyslu a dopravy, k inovacím v oblasti 
klimatu a k vyšší energetické účinnosti.  
K tomu, aby zajistila reálný dopad své 
činnosti, musí banka uplatnit nové, 
inovativní způsoby řešení potřeb trhu  
a plnění politických cílů.

Elina Kamenitzer, vedoucí divize, koordinace 
opatření v oblasti klimatu a životního prostředí, 
operace, EIB

ZELENÁ NIT

Jak Evropská investiční banka reaguje na politický vývoj v době klimatické krize

POLITIKA

K naplnění cílů, které byly 
vytyčeny v Zelené dohodě pro 
Evropu, bude zapotřebí značných 
investic, jež je nutno hledat  
v zapojení veřejného  
i soukromého sektoru. EIB bude  
v tomto ohledu hlavním 
partnerem, jenž bude sdružovat  
a znásobovat veřejné investice,  
a bude také fungovat jako 
dodatečná záruka pro soukromé 
investice.

Frans Timmermans, místopředseda 
Evropské komise
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Na cestě ke splnění našich nových cílů  
v oblasti ochrany klimatu a udržitelnosti do 
roku 2025 se budeme muset více věnovat 
komunikaci se svými klienty a klíčovými 
subjekty. Společně s nimi budeme muset 
hledat nové příležitosti. Posílíme to, v čem již 
jsme úspěšní, a budeme vytvářet nové 
projekty a produkty tam, kde jsme zatím 
zaostávali. Očekávám, že se vzhledem  
k nutnosti značných investic zvýší důraz na 
energetickou účinnost a adaptaci. Větší roli by 
měly sehrát i nové produkty, jako jsou zelené 
úvěry a kombinované finanční nástroje 
zaměřené na mobilizaci soukromých investic.

Martin Berg, vedoucí odboru, fondy životního 
prostředí a politika financování projektů v oblasti 
klimatu, operace, EIB

S ohledem na velmi ambiciózní cíle pro roky 2030 a 2050 poroste nezbytně 
ve všech odvětvích a oblastech význam investic souvisejících s ochranou 
klimatu. Během několika posledních let jsme již podpořili dekarbonizační 
projekty evropských dodavatelů veřejných služeb. Pomohli jsme jim  
s přechodem na obnovitelné zdroje energie a s pořízením potřebného 
vybavení i infrastruktury. Zaměřili jsme se přitom na veškeré technologie  
a tržní struktury. V nadcházejícím období bude Evropská investiční banka 
muset dále zvýšit své ambice a uzpůsobit svou nabídku financování tak, aby 
usnadnila přechod na zelenou energii v široké škále odvětví, zejména pak 
těch, které vykazují vyšší energetickou náročnost. Krom toho bude banka 
muset sehrát klíčovou roli v těch segmentech trhu, kde je nutné zavést do 
praxe inovativní technologická a finanční řešení, jako je energetická 
účinnost či obnovitelné zdroje energie. V tomto směru můžeme stavět na 
svých odborných schopnostech. Budeme připraveni rychle reagovat na 
potřeby trhu a naplnit tak očekávání, že převezmeme roli inkubátoru či 
případně prvotního poskytovatele finančních prostředků, který bude 
působit jako katalyzátor pro další zdroje financování.

Birthe Bruhn-Leon, ředitelka pro iberskou oblast, operace, EIB

Slovní spojení „úvěry v oblasti klimatu“ by 
mělo podle mého názoru zastřešovat finanční 
nástroje určené pro rozličné segmenty 
životního prostředí člověka, jak přírodní, tak  
i společenské. Tím se rozumí úvěry na 
podporu udržitelného rozvoje, což 
samozřejmě zahrnuje přírodní prostředí, 
adaptaci na změnu klimatu a snižování jejího 
dopadu – ale také rozvoj vzdělávání, 
zdravotnictví a dalších prvků sociální 
infrastruktury. To je obzvláště důležité v méně 
rozvinutých zemích, jež ve své snaze  
o udržitelný rozvoj narážejí na celou řadu 
různých překážek, a proto nutně potřebují 
srozumitelný soubor finančních nástrojů,  
které jim pomohou na mnoha frontách.

Rafal Rybacki, vedoucí divize, veřejný sektor –  
sousední země na východě, operace, EIB
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M ožná jste už slyšeli o studené fúzi – o myšlence, že lze sloučit atomy a vytvořit tak obrovské množství 
energie, aniž bychom k tomu potřebovali velký zdroj tepla či jiné energie. Tento bájný „kámen 

mudrců“ hledala a hledá celá řada moderních alchymistů – tuto cestu bychom tedy měli ponechat jim.

Co však reálně existuje, je „horká“ (tedy termonukleární) fúze. Jde o proces, který probíhá uvnitř Slunce  
i jiných hvězd. Jádra atomů se zde střetávají v obrovských rychlostech, což vede k jejich syntéze – nebo, chce-
te-li fúzi – a vzniku velkého množství nové energie. Cílem výzkumu a vývoje energie z jaderné syntézy je 
dosáhnout podobných reakcí i zde na Zemi, a to při teplotách přesahujících 100 milionů stupňů Celsia.

Opak jaderného štěpení 

Energie z jaderné syntézy je svým způsobem opakem toho, co běžně nazýváme jadernou energií – ačkoli  
i při syntéze jde o jádra atomů. Ve stávajících jaderných elektrárnách vzniká energie štěpením atomu. Jak 
název naznačuje, syntéza – či fúze – vytváří energii nikoli rozbíjením atomů, ale naopak jejich slučováním.

Důležitý rozdíl spočívá také v prvcích, které se zapojují do těchto procesů. K tomu, co dnes označujeme jako 
jadernou energii, potřebujeme prvky s velkými a těžkými atomy, jako jsou uran či plutonium, jež lze dělit na 
menší atomy. Uran, plutonium a jejich štěpné produkty jsou však radioaktivní, což znamená, že při svém roz-
padu emitují ionizující záření, které může být za určitých okolností pro člověka nebezpečné.

Energie z jaderné syntézy naproti tomu spočívá ve sloučení dvou lehkých atomů – zpravidla vodíku. Při syn-
téze dvou atomů vodíku vzniká hélium. Jaderná syntéza tak nejen využívá nejběžnější prvek ve vesmíru, ale 
jediné nebezpečí spojené s jejím vedlejším produktem je komická změna hlasu, k níž dojde, pokud bychom 
snad tento produkt fúze vdechli.

Zkuste k sobě přitlačit dva magnety

Jak dosáhnete syntézy dvou atomů? Problém je v tom, že – jak si dozajista pamatujete z hodin fyziky – jádro 
atomu obsahuje jak protony s kladným nábojem, tak i neutrální neutrony. Jádro atomu má tedy vždy kladný 
náboj. Zkusit jej sloučit s jiným, kladně nabitým jádrem je jako se snažit přitlačit k sobě dva magnety. Budou 
se vzpírat. Proto je pro výrobu energie jadernou syntézou nutné použít co možná nejlehčí atomy. Ale i tak je 
to velmi obtížný proces.

STUDENÁ FÚZE?  
BUDE VÁM TEPLEJI.

Obnovitelné zdroje energie zřejmě nebudou postačovat k nahrazení fosilních 
paliv a naplnění dlouhodobé poptávky. Musíme proto hledat i jiné zdroje ener-
gie. Co je energie z fúze, nebo také jaderné syntézy? Jak funguje, a existuje 
vůbec „studená“ fúze?
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” Vědecký pokrok směřující k získání energie  
z jaderné fúze patrně neproběhne rychlostí pádu 
jablka na Newtonovu hlavu. Je zde třeba mnohem 
více zdrojů. “

Istvan Szabo, vedoucí inženýr divize energetické bezpečnosti EIB

Uvnitř Slunce dochází k fúzi, protože nesmírná gravitační síla zde přitahuje atomy k sobě, čímž se vytváří 
extrémní hustota a obrovské teplo, díky nimž se atomy srážejí ve velmi vysokých rychlostech. Na relativně 
malé Zemi je gravitace mnohem menší a teplota se zde – globálnímu oteplování navzdory – ani zdaleka 
neblíží sluneční výhni. Jak tady můžeme vytvořit obdobné podmínky pro vznik jaderné syntézy?

Teplejší než Slunce

Odpověď je vcelku nasnadě. Abychom vykompenzovali menší gravitaci na naší planetě, musíme jednoduše 
vytvořit teplotu vyšší, než má Slunce. A to šest až desetkrát, tj. až 150 milionů stupňů Celsia. Takto obrovské 
horko vytvoří na Zemi podmínky, jež umožní atomům vodíku se navzájem srážet, čímž dojde k fúzi a vzniku 
ještě větší energie. Připadá vám to snadné? Je zde několik drobností, které je nutno vyřešit.

První problém: kde vytvořit takovou teplotu, aby zároveň zahřívaná látka nezničila vše, čeho se dotkne? 
Řešení je opět jednoduché: neumožnit jí kontakt s ničím jiným. Ruští vědci proto vyvinuli v polovině 20. sto-
letí takzvaný „tokamak“ – komoru ve tvaru prstence, již obklopují silné magnety.

Uvnitř této komory je plynný vodík zahříván na extrémně vysokou teplotu a mění se na plazma. Plazma je 
jedním ze čtyř základních skupenství látek a dochází v něm k ionizaci plynu – elektrony se odtrhávají od 
jádra atomu, které obíhají. Ionizovaná látka je vodivá a její chování lze proto ovládat pomocí magnetického 
pole. Zde přicházejí ke slovu magnety. Ty dokáží izolovat vodivou látku od stěn tokamaku. Uvnitř plazmatu 
pak převládají podmínky vhodné pro vzájemné srážky atomů a jejich syntézu, při níž vzniká energie.

Ve Francii se v současné době buduje největší experimentální tokamak pro jadernou fúzi pod názvem ITER. 
Ten by měl prokázat, zda je termonukleární fúze proveditelná i ve velkém měřítku a mohla by tedy sloužit 
jako bezuhlíkový zdroj energie. ITER je obří mezinárodní výzkumný a inženýrský projekt, kterého se účastní 
Evropská unie, Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Rusko a Spojené státy. Bude-li úspěšný, bude zařízení 
schopno přeměnit 50 MW energie vstupující do systému – pro prvotní zahřátí plazmatu – na výstup  
v podobě 500 MW energie z jaderné syntézy.

GENERACE INOVATIVNÍ ENERGETIKY
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Opravdu velký prstenec

Reaktor ITER bude mít skutečně kolosální rozměry:

•  tokamak ITER je bude mít stejnou hmotnost jako tři Eiffelovky;
•  konstrukce tisícitunového magnetu ve středu stroje musí být dostatečně silná, aby absorbovala sílu odpo-

vídající dvojnásobku tahu raketoplánu při startu (60 MN, neboli přes 6 000 tun síly);
•  bude zde 18 elektromagnetů ve tvaru písmena D obklopujících prstencovou komoru tokamaku, přičemž 

každý bude 17 metrů vysoký a 9 metrů široký, o hmotnosti 310 tun, což odpovídá plně naloženému 
letounu Boeing 747-300.

Jak však odvést tuto obrovskou energii z prstence a bezpečně ji dopravit do našich domovů v podobě elek-
třiny? K tomu dochází přes stěnu hlavní komory a oblast nazvanou divertor, která se nachází ve spodní části 
tokamaku. Divertor kontroluje vypouštění tepla, odpadního plynu a nečistot z reaktoru a je schopen odolat 
nejvyšší povrchové tepelné zátěži. Povrch divertoru je vyroben z wolframu, tedy kovu s nejvyšší teplotou 
tání (3422 °C).

V roce 2019 podepsala Evropská investiční banka s podporou Evropského fondu pro strategické 
investice smlouvou o úvěru ve výši 250 milionů eur, který pomůže italské výzkumné agentuře 
ENEA vybudovat divertor a testovací zařízení tokamaku. Zde budou testovány různé varianty vypou-
štění obrovského množství tepla plynoucího do divertoru fúzního reaktoru.

Oslavovaná parní turbína

Výzkumníci stále hledají možné alternativy, ale v této chvíli je celý proces přeměny tepla na elektřinu stále 
dosti staromódní. Teplo vycházející ze stěny vystavené plazmatu a z divertoru se použije na přeměnu vody 
na páru, jež bude pohánět parní turbínu. Turbína je pak připojená ke generátoru, který vyrobí elektrickou 
energii následně odváděnou do rozvodné sítě.

„Vědecký pokrok směřující k získání energie z jaderné fúze patrně neproběhne rychlostí pádu jablka na 
Newtonovu hlavu,“ říká Istvan Szabo, vedoucí inženýr divize energetické bezpečnosti Evropské investiční 
banky. „Je zde třeba mnohem více zdrojů.“

Szabo připouští, že zítra může někdo přijít se zcela odlišným řešením, jak ovládnout energii z jaderné syn-
tézy, nebo případně s jinou odpovědí na otázku udržitelnosti budoucí energetiky. „Existují i jiné nápady, jak 
stlačovat hmotu a slučovat atomy. Jde například o použití laserů nebo využití mechanického tlaku. A možná 
někdo jednoho dne vyřeší i problém studené fúze,“ říká Szabo. „Testování všech těchto možností však vyža-
duje nesmírné množství prostředků. Výzkum a vývoj termojaderné fúze došel zatím nejdál a je 
nejnadějnější.“ 
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Investice do energetiky

Na cestě k fúzi tedy sice přihořívá, ale získávání energie z jaderné syntézy je jen jedním z několika inovativ-
ních projektů v oblasti energetiky financovaných EIB.

Banka investovala například více než 30 milionů eur do podřízených i prioritních podílů fondu nazvaného 
responsAbility – přístup k čisté energii. Očekává se, že z tohoto fondu budou financovány společnosti, které 
nabízejí na splátky solární svítilny či jiné nezávislé solární systémy pro domácnosti a podniky, zpravidla v sub-
saharské Africe a jihovýchodní Asii. Tato zařízení umožňují například chudším rodinám používat malé led-
ničky či jiné spotřebiče. Cenu těchto solárních systémů lze rozložit do malých splátek, přičemž fond financuje 
provozovateli vstupní pořizovací náklady.

Vzhledem k vysoké rizikovosti těchto investic nabízí fond několik druhů podílů. Nejrizikovější jsou podřízené 
podíly, do nichž investovala právě EIB. Tím, že upsala tyto podíly, pak banka snížila rizikovost fondu z hle-
diska jiných investorů, kteří nakupují prioritní podíly. Účast EIB v této podobě může tedy do fondu přilákat 
značný objem soukromého kapitálu. Předpokládá se, že přístup k čisté energii získá během doby trvání 
fondu více než 150 milionů lidí.

EIB investovala rovněž v rámci nástroje InnovFin podporovaného Evropskou komisí částku 50 milionů eur do 
kapitálového fondu, který se zaměřuje na inovace, jež by mohly vést k podstatnému snížení emisí skleníko-
vých plynů. Mezi další investory do tohoto fondu, který se nazývá Breakthrough Energy Ventures Europe, 
patří třeba Bill Gates a další z nejbohatších lidí světa.

Všechny tyto rozmanité projekty spojuje navzájem to, že pomáhají vytvořit budoucnost šetrnější ke 
klimatu.

” Zde budou testovány různé varianty vypouštění 
obrovského množství tepla plynoucího do divertoru 
fúzního reaktoru. “
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SÍTĚ 5G PRO BUDOUCÍ 
GENERACE

M áte-li funkční připojení k internetu, jistě vám v minulém roce neunikla záplava titulků zmiňujících 
mobilní komunikaci páté generace. Možná se ptáte: Opravdu je nutné přestat si na chvíli prohlížet 

fotografie na Instagramu, poslouchat hudbu na Spotify či těžit Bitcoiny na svých přístrojích připojených k síti 
4G, a věnovat raději pozornost tématu 5G?

Pokud vám na klimatu záleží tolik, jako Evropské investiční bance, odpověď zní ano. Proto jsme také v minu-
lém roce podepsali se společností Ericsson smlouvu o druhém úvěru ve výši 250 milionů eur, který je pod-
porován z Evropského fondu pro strategické investice. Tento úvěr pomůže společnosti ve výzkumu a vývoji 
jejích systémů pro příští generaci mobilní komunikace.

Nižší náklady na energii

Jelikož část investic do vývoje technologie 5G podporuje energetickou účinnost, klasifikovali odborníci EIB 
23 % uvedeného úvěru jako opatření na ochranu klimatu. Nedávný výzkum dokládá, že v závislosti na tom, 
zda se mobilní stanice nachází v oblasti s nízkým, středním, či vysokým objemem přenášených dat, a také na 
konkrétní konfiguraci může převedení všech těchto datových přenosů do sítě 5G přinést přibližně 50% až 
95% úspory energie.

„Náklady na energii představují společně s nájmem za danou lokalitu dva největší provozní výdaje těchto 
základních stanic mobilních sítí. Z hlediska provozovatelů jde proto o podstatnou věc,“ říká Anders Bohlin, 
vedoucí ekonom divize EIB pro digitální infrastrukturu. „Technologie 5G přináší tedy provozovatelům ekono-
mickou i klimatickou motivaci. To je z jejich pohledu důležité, jelikož mnoho zákazníků kritizuje své operá-
tory, že je nutí každé dva roky pořizovat nový telefon, což lze jen těžko považovat za udržitelné chování. 
Provozovatelé se snaží zlepšit i svou ekologickou pověst.“

Nižší účty za telefon? Ne tak rychle

Sníží se tedy zákazníkům díky technologii 5G jejich účty za telefon? Podle Bohlina spíše ne. Zákazníci jedno-
duše dostanou rychlejší a kvalitnější službu a využijí v konečném důsledku více dat.

Vyšší energetická účinnost totiž není jedinou výhodou technologie 5G oproti stávajícím 4G sítím. Meziná-
rodní telekomunikační unie požaduje, aby příští generace komunikací přinesla 10 až 100krát vyšší výkon než 
technologie 4G. Například počet zařízení, jež se mohou připojit k síti na území o velikosti jednoho kilometru 
čtverečního, by se měl zvýšit ze stávajících 100 000 na jeden milion. To odpovídá jednomu zařízení na metr 
čtvereční. Nejvyšší rychlost datového připojení by se měla zvýšit na 20 gigabytů za vteřinu.

Co nám tato vyšší rychlost a účinnost přinesou?

Pátá generace mobilních technologií má příznivé dopady na energetickou účin-
nost, což je dobrá zpráva pro první generaci lidí, kterým skutečně záleží na 
klimatu
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Vedoucí inženýr divize EIB pro digitální infrastrukturu Manuel Tarazona Cano tvrdí, že ačkoli stávající systém 
již umožňuje využívat virtuální realitu, rozšířenou realitu, internet věcí či internetové připojení automobilů, 
vyšší výkon sítě 5G by mohl konečně naplno odhalit jejich revoluční potenciál.

Dotykový web

Podle Tarazony je jednou z nejslibnějších nových oblastí tzv. dotykový web. Tento pojem značí citlivé sledo-
vání drobných pohybů vašeho těla, jež umožní ovládat na dálku fyzické předměty a zároveň poskytnout 
senzorickou zpětnou vazbu v reálném čase.

„Pomyslete třeba na možnosti v telechirurgii či roboty ovládané vzdáleně pohyby joysticku či tlačítky, nebo 
dokonce gesty,“ říká Tarazona. „Budeme schopni ovládat předměty na dálku svými pohyby a získávat důvě-
ryhodnou zpětnou vazbu napodobením fyzického kontaktu s daným předmětem – ale jen tehdy, pokud se 
k tomuto předmětu dostane mobilní signál a k nám zas zpětná vazba v téměř 
reálném čase.“

Doba, než bezdrátový signál překoná vzdálenost v síti, se označuje jako 
latence, což je další parametr, který se v síti 5G zlepší desetinásobně – na jednu 
milisekundu.

Když vás neruší videa koťátek...

Dalším rysem sítě 5G je „krájení sítě“, jež umožňuje dát prioritu těm službám, 
které vyžadují reakci v reálném čase, a zároveň pokračovat v poskytování slu-
žeb, jimž stačí běžná reakční doba, jako je třeba sledování videí na YouTube. 
Tato vlastnost by umožnila síti identifikovat datový přenos například pro tele-
chirurgii a přesměrovat tento přenos do „dílu“ s rychlým přenosem.

Podle Tarazony kladou telekomunikační operátoři i veřejné subjekty velký důraz na vývoj inovativních slu-
žeb. Specialistům na toto odvětví i vývojářům aplikací proto dávají k dispozici plnohodnotné zkušební sítě 
5G, které jim umožní vyzkoušet třeba i nejbláznivější a nejkreativnější nápady, aniž by byli omezováni limity 
stávajících mobilních technologií. Je tak velmi pravděpodobné, že nás čekají další inovace.

Rozsáhlé investice

A to je další důvod, proč má Evropská investiční banka velký zájem financovat zavádění technologie 5G.

V roce 2019 podepsala banka 300milionovou tranši úvěru v celkovém objemu 450 milionů eur pro společ-
nost Telefónica a také úvěr ve výši 275 milionů eur pro společnost Deutsche Telekom pro účely zavádění sítí 
5G v Německu. Podepsali jsme rovněž smlouvu o úvěru ve výši 300 milionů eur, který umožní společnosti 
KPN vybudovat síť 5G v Nizozemsku, a také transakci v objemu 90 milionů eur pro rozvoj finské sítě s tamním 
operátorem DNA.

Ve studii EIB, jež byla představena v loňském roce, se odhaduje výše nákladů na vybudování infrastruktury 
5G a optických vláken po celé Evropě přibližně na 350 miliard eur, přičemž asi třetina této částky může být 
získána z již plánovaných soukromých zdrojů. Evropa stále investuje do telekomunikací a technologií méně 
než jiné regiony. Podle odhadů zde činí roční objem investic do mobilních sítí na jednoho obyvatele jen 
polovinu toho, kolik se investuje ve Spojených státech. Očekává se proto, že aktivity EIB v tomto odvětví 
budou pokračovat i v blízké budoucnosti.

” Technologie 5G 
přináší provozovate-

lům ekonomickou i 
klimatickou 

motivaci. “
Anders Bohlin, vedoucí ekonom 

divize EIB pro digitální 
infrastrukturu

DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST
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VZRUŠUJÍCÍ ZÁVODY V 
ELEKTRIFIKACI

S polečnosti QEV obrazně řečeno kolují v žilách dvě věci: závody a inovace.

Jedním z jejích zakladatelů byl bývalý závodník Formule 1 Adrián Campos, a společnost se stále podílí 
na technologiích například pro závody Formule E, což je verze Formule 1 na elektrický pohon. Tato společ-
nost se sídlem v Barceloně však nedávno obrátila svou pozornost na méně oslnivé vozidlo – na minibus. A to 
zejména na jeho naftovou verzi, používanou v některých z největších měst rozvojového světa.

Myšlenka je prostá. QEV vyvíjí a dodává celou hnací soustavu (motor a další komponenty, jež pohánějí  
a ovládají vozidlo) a napájecí sadu elektromobilu. Lokální výrobci autobusů na ně pak namontují karoserii 
minibusu.

„Lidé, kteří vyrábějí autobusy, ve skutečnosti jen montují karoserie na podvozky,“ říká generální ředitel spo-
lečnosti QEV Miguel Valldecabres. „My jim dodáme levnou elektrickou platformu a oni jen udělají totéž, co 
dosud: na tuto platformu nasadí karoserii.“

Na Filipínách spolupracuje společnost QEV se svým lokálním partnerem, společností Global Electric Trans-
port, na vývoji elektromobilu, který by nahradil ikonický barevný minibus zvaný „jeepney“, jenž v zemi tvoří 
páteř veřejné dopravy. Vláda v současné době postupně vyřazuje přibližně 220 000 těchto naftových vozů, 
jež původně vznikly přestavbou amerických vojenských vozidel z druhé světové války.

Manila, jež je považována za jednu z nejvíce znečištěných světových aglomerací, však není jediným měs-
tem v rozvojovém světě, které přechází na elektromobilitu. Společnost QEV rovněž získala objednávku 
na 150 platforem pro autobusy z peruánské Limy a svou pozornost zaměřuje i na Malajsii a Indonésii. 
Evropská investiční banka podporuje společnost QEV investicí ve výši 17 milionů eur.

Valldecabres tvrdí, že přechod na elektromobily probíhá rychleji, než si lidé myslí. „Nebude to desetiletá 
transformace, ale tříletá revoluce,“ říká. 

Elektrický růst

Revoluce přicházejí a odcházejí a elektromobilita není v tomto směru výjimkou. Automobilový průmysl stojí 
v současné době před několika nemalými výzvami, od vysoké ceny elektromobilů přes nedostatek dobíjecí 
infrastruktury až po omezený výběr modelů pro spotřebitele. Prodeje elektromobilů v Evropě rychle rostou 
– v roce 2019 o 45 % – ale tržní penetrace zůstává nízká.

„Začínali jsme od nuly, ale teď už se nacházíme v bodě, kdy prodeje rostou každoročně takřka o 50 %,“ říká 
Stéphane Petti, specialista EIB na inovativní dopravu. „Právě teď jsme zjevně ve fázi růstu.“

Jednou z možností, jak nasměrovat automobilový trh k elektromobilitě, je motivovat k tomuto přechodu 
leasingové společnosti. Leasing tvoří v Evropě asi 15 % prodejů nových vozidel. Právě proto se Evropská 
investiční banka rozhodla investovat částku 250 milionů eur, která umožní společnosti ALD Automotive, 

Elektrická doprava se rozvíjí rychleji, než byste si možná mysleli

https://insideevs.com/news/394870/plugin-sales-europe-record-december-2019/
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největšímu poskytovateli leasingu automobilů v Evropě, pořídit 15 000 nových elektromobilů. Společnost 
plánuje rozšířit svou flotilu ekologických vozidel ze 118 000 v polovině roku 2019 až na 200 000 ke konci roku 
2020.

Pro ALD je ale přechod na ekologická vozidla riskantní. Obchodní model leasingových společností je vysoce 
závislý na dalším prodeji či zůstatkové hodnotě jejich vozidel po skončení doby leasingu. Trh s ojetými elek-
tromobily je však zatím v plenkách. „Koupím-li auto za 40 tisíc eur, za kolik ho pak prodám? Za 25 tisíc eur? 
Za 15 tisíc eur?“, ptá se Petti. „Ukáže-li se, že můj odhad byl chybný, můžu vcelku rychle zkrachovat.“

Řešení elektrické skládačky

Evropský trh s elektromobily se zatím rozvíjí pomalu ve srovnání s některými jinými oblastmi, třeba 
Čínou. Tento pozvolný rozvoj (spolu s nedostatkem infrastruktury) omezuje 
počet dostupných elektromobilů. „Každý výrobce automobilů se věnoval 
řadu let vlastnímu malému projektu a vše plynulo svým pomalým tem-
pem,“ říká Aris Pofantis, vedoucí inženýr oddělení EIB pro inovace a konku-
renceschopnost. Nyní si ale automobilky uvědomily, že ke splnění poža-
davků na snížení emisí oxidu uhličitého bude nutné podstatně urychlit 
proces elektrifikace. „I ti výrobci automobilů, kteří dříve elektromobilitě pří-
liš nefandili, do ní teď začínají investovat velké částky,“ říká Pofantis.

Petti očekává, že v průběhu následujících dvou až třech let bude uvedeno 
na trh 200 nových modelů aut. „Tato nabídka vyvolá další nárůst zájmu,“ 
dodává.

Nejproblematičtějším se ale může nakonec ukázat poslední dílek elektrické 
skládačky, kterým je dobíjecí infrastruktura. Počet dobíjecích stanic sice  
v Evropské unii roste, ale mají-li se zde elektromobily skutečně uchytit, 
bude nutné radikální rozšířit síť těchto stanic.

Evropská investiční banka podepsala v průběhu posledních dvou let smlouvy o projektech s takovými spo-
lečnostmi, jako jsou Allego, Greenway, BeCharge a Enel X. Účelem projektů v celkové hodnotě 200 mili-
onů eur je podpořit budování této infrastruktury. Ke splnění cíle Unie, jímž je dosáhnout do roku 2025 jed-
noho milionu dobíjecích stanic, by byly třeba investice ve výši téměř 10 miliard eur, říká Petti. Tato – na první 
pohled obrovská – částka je ale zároveň podle Pettiho „nepatrná“ ve srovnání s celkovými náklady na inves-
tice do evropské dopravní infrastruktury.

Mobilita jako služba

Každý den se objevují nové sdílené přepravní služby, z nichž většina funguje na bázi elektřiny. Dokonce 
i kola dostávají elektrický pohon. Malá německá společnost Fazua vyvinula elektrický pohon pro jízdní 
kola, který je celý ukryt v jediné kompaktní jednotce o hmotnosti pouhých 3,3 kg. Ta umožňuje zachovat 
elegantní tvar závodního kola a zároveň zvýšit jeho mobilitu. Banka podepsala v roce 2019 úvěr pro spo-
lečnost Fazua ve výši 12 milionů eur.

Se všemi možnostmi, které jim tato doba skýtá – sdílená kola, koloběžky, auta a dokonce závodní kola  
s elektrickým pohonem, jež představují možnou alternativu k hromadné dopravě – jeví mladší generace 
stále menší zájem o pořízení vlastního osobního vozu, než tomu bylo u jejich rodičů. Auto je pro ně služ-
bou, za niž platí, a ne něco, co by měli vlastnit. „Jde jim spíš o pohodlí a praktickou stránku cesty z bodu 
A do bodu B,“ říká Aleksandar Mihajlovic, úvěrový pracovník EIB odpovědný za QEV. „Budoucností je 
mobilita jako služba.“

” I ti výrobci auto-
mobilů, kteří dříve 

moc elektromobilitě 
nefandili, do ní teď 
začínají investovat 

velké částky. “
Aris Pofantis, vedoucí inženýr 

oddělení EIB pro inovace a 
konkurenceschopnost

MOBILITA BUDOUCNOSTI

https://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure
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Musíme přijít s kvalitními návrhy, které půjdou nad rámec jednoduchého 
financování. To znamená přebírat a sdílet rizika a poskytovat kvalitní poradenství. 
Abychom byli schopni vyvíjet nové, flexibilnější produkty, musíme naslouchat svým 
klientům a stavět na jejich nápadech. Klíčem ke splnění našich ambiciózních cílů 
bude úzká spolupráce s jinými finančními institucemi – zejména se skupinou EIB  
a Evropským investičním fondem.

Heinz Olbers, ředitel, západní Evropa, operace, EIB

Očekáváme, že čím dál důležitější roli ve 
vývoji procesů a produktů, jež umožní 
skupině EIB naplnit její ambice v oblasti 
ochrany klimatu a udržitelnosti, budou 
hrát naše poradenské služby. I nadále 
budeme pomáhat s přípravou projektů 
přechodu na čistší energie, 
předpokládáme však, že se poradenství 
bude současně více zaměřovat na inovace 
v této oblasti – nejen s tím, jak se oběhové 
hospodářství stává postupně z okrajové 
záležitosti normou, ale také s příchodem 
nových technologií a modelů digitálního 
podnikání, jež přispívají k řešení problémů 
klimatické změny. Tento vývoj bychom 
měli podporovat hledáním nových forem 
partnerství mezi soukromým a veřejným 
sektorem a také tím, že využijeme 
vynalézavosti podnikatelů. Zároveň 
bychom ale měli mít na paměti roli 
veřejného sektoru, který musí pomoci 
nést rizika v raných fázích projektů. 

Simon Barnes, ředitel, poradenské služby, EIB

ZELENÁ NIT

Evropská investiční banka pracuje na nových možnostech financování, jež při-
spějí k ochraně klimatu

V současné době stojíme před výzvou 
spojenou s dalším navyšováním naší 
finanční podpory pro projekty 
energetické účinnosti. Pevně věříme, že 
se najde více finančních zdrojů pro 
inovativní technologie a služby na 
ochranu klimatu, například v oblasti 
správy budov, reakcí na poptávky  
a nízkouhlíkových plynů. Budeme 
pokračovat ve své štědré podpoře 
obnovitelných zdrojů energie, a to 
případně i v užší spolupráci  
s developery a podniky veřejných 
služeb, rovněž v zemích, kde je toto 
odvětví zatím málo rozvinuté. Budeme 
hledat způsoby, jak řešit rostoucí tržní 
rizika spojená se strukturou projektů.

Dirk Roos, vedoucí divize, programy  
transformace energetiky, projekty, EIB

FINANCE
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Účinná odpověď na změnu klimatu je 
podmíněna hlubokou transformací 
způsobů výroby i spotřeby. Taková 
transformace však bude proveditelná jen 
tehdy, podaří-li se vyvinout, rozšířit  
a uvést do praxe nízkouhlíkové a digitální 
technologie. A právě zde může sehrát 
zásadní úlohu Evropská investiční banka, 
nasměruje-li své úsilí do snižování rizik 
jednotlivých projektů. To pak umožní 
urychlit realizaci nejodvážnějších (a tedy 
nevyhnutelně i rizikových) inovací.

Laura Piovesan, ředitelka, inovace a 
konkurenceschopnost, projekty, EIB

V průběhu roku 2019 Evropská 
investiční banka podstatným 
způsobem navýšila své úvěry  
v Latinské Americe, a to ve snaze 
podpořit rozvojovou pomoc a politiku 
spolupráce Evropské unie, s větším 
důrazem na ochranu klimatu. 
Podepsali jsme například s regionální 
rozvojovou bankou úvěrový rámec 
pro opatření na ochranu klimatu, úvěr 
pro regionální vodohospodářskou 
společnost a také úvěrový rámec pro 
evropskou společnost, jež plánuje 
zahájit výstavbu větrných parků. Naše 
operace v Latinské Americe jsou  
v souladu s prioritami EU, kterými 
jsou ochrana klimatu a životního 
prostředí, udržitelné investice  
a v poslední době také podpora pro 
země, kam směřují uprchlíci  
z Venezuely.

Kristin Lang, vedoucí divize, veřejný sektor 
– Latinská Amerika a Karibik, operace, EIB

Klíčem ke splnění klimatických cílů skupiny EIB budou poradenství a technická 
podpora, jež napomohou při hledání tržních příležitostí pro inovace či navýšení 
našich intervencí. Bude také nutné pomoci našim partnerům – bankám a jiným 
subjektům – lépe porozumět investičním příležitostem spojeným s přechodem na 
zelenou energii a tyto příležitosti využít a pomoci tak jejich vlastním klientům. 
Pokud jde například o oblast energetické účinnosti, všichni víme, že nefinanční 
překážky jsou významnější než ty finanční – a proto je nutné lépe zaměřit 
technickou podporu na identifikaci, přípravu a agregaci projektů pro účely investic. 
V tom spatřuji velkou příležitost do budoucna v rámci Zelené dohody pro Evropu.

Frank Lee, vedoucí divize, Evropské centrum pro investiční poradenství, EIB
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MUSÍME SI ZVYKAT

Z načná část opatření na ochranu klimatu se soustředí na omezování emisí uhlíku. Některé dopady kli-
matické změny jsou nicméně již skutečností a mají často katastrofální důsledky. Zásadní význam v boji 

proti globálnímu oteplování mají proto projekty, díky nimž se dotčení lidé a oblasti naučí, jak se na tyto 
důsledky změny klimatu adaptovat. Tato stránka věci stojí mimo pozornost médií, která se soustředí přede-
vším na elektromobily, solární energii a větrné farmy – je však neméně důležitá.

Adaptace se dotýká infrastruktury, například zpevňování mostů, které musí vydržet nápor záplav, nových 
kancelářských budov s nižší spotřebou energie či kvalitnějších silnic, jež nebudou odplaveny přívalovými 
srážkami. Může jít o jednoduchou instalaci klimatizace do asijských škol nebo naopak o složité projekty 
odvodu přívalových vod na celém území afrického města. Adaptace sahá od zemědělství a vzdělávání, přes 
zdravotnictví a zásobování vodou, až po boj proti dezertifikaci a erozi pobřežních oblastí.

Zvláštní pomoc v tomto směru potřebují ostrovní státy či zranitelné regiony v Asii a Africe, které změna kli-
matu zasáhne nejsilněji. Již nyní trpí tato území rostoucí hladinou moří, lesními požáry a ničivými bouřemi.

„Adaptace pomáhá lidem předejít nejhorším dopadům změny klimatu,“ říká Nancy Saich, vedoucí odbornice 
EIB na změnu klimatu. „Jde však o nesnadný úkol. Ptáme se proto svých klientů, v jakém ohledu jsou nejvíce 
zranitelní změnou klimatu a jak jim můžeme pomoci posílit jejich odolnost v tomto směru.“

Větší technická pomoc a více peněz

Státy i města po celém světě se pouštějí do projektů, které je mají připravit na dopady změny klimatu. Úspěš-
nost celé řady takových projektů však závisí na technické pomoci a mnohem větší finanční podpoře.

V Laosu jsou každoročně obrovským problémem zaplavené silnice. Sesuvy půdy a záplavy zde často způso-
bují i několikatýdenní uzavírky komunikací. Lidé si tak nemohou opatřit potraviny na trhu či navštívit lékaře, 
děti se často nedostanou do školy. Vláda v současné době pracuje na modernizaci 1 400 kilometrů silnic ve 
venkovských oblastech, které potřebují nová protipovodňová opatření i opravit škody po minulých deštích. 
Nové silnice budou pevnější, z lepších materiálů a budou mít kvalitnější odvod dešťových vod. Měl by se tak 
omezit počet uzavírek v době přívalových dešťů.

„Rozvojové země jsou dosti zranitelné, protože opravy a konstrukce staveb nejsou vždy založeny na předpo-
vědích extrémních povětrnostních podmínek. Omezený rozpočet pak způsobuje nízkou kvalitu stavebních 
prací,“ říká Meryn Martens, vedoucí specialistka Evropské investiční banky pro oblast dopravy.

Evropská investiční banka podepsala v roce 2018 úvěr ve výši 20 milionů eur a v roce 2019 úvěr ve výši 
100 milionů eur, jež by měly pomoci Laosu vybudovat nové silnice a kvalitnější dopravní značení, chodníky, 

I přes případné investice do inovativních opatření na ochranu klimatu bude mít 
globální oteplování velmi vážné dopady. Roste proto důležitost projektů, jež 
mají pomoci lidem a oblastem v rozvojovém světě přizpůsobit se těmto drama-
tickým změnám.
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” Rozvojové země jsou dosti zranitelné, protože opravy  
a konstrukce staveb nejsou vždy založeny na předpovědích 

extrémních povětrnostních podmínek. Omezený rozpočet  
pak způsobuje nízkou kvalitu stavebních prací. “

Meryn Martens, vedoucí specialistka Evropské investiční banky pro oblast dopravy

přechody pro chodce a veřejné osvětlení. Tato investice pomůže více než 1,6 milionu lidí. „Tento projekt pro-
spěje celému Laosu,“ říká Kikeo Chanthaboury, náměstek laoského ministra pro plánování a investice.

Adaptace na hurikány

V rámci podobného adaptačního projektu modernizuje Dominikánská republika své silnice a další infra-
strukturu poničené hurikánem v roce 2016 a bleskovými záplavami v roce 2017. Cílem projektu je vybudovat 
1 100 cenově dostupných domů, 55 kilometrů silnic a čtyři kilometry protipovodňové infrastruktury. Pomůže 
také obcím a regionům začlenit problematiku adaptace na změnu klimatu do územního plánování. Evropská 
investiční banka podepsala v červenci 2019 úvěr pro tento projekt ve výši 50 milionů amerických dolarů  
a Evropská unie poskytla navíc grant ve výši 20 milionů eur. Na druhé straně ostrova, tedy na Haiti, schválila 
Evropská investiční banka v dubnu 2019 úvěr ve výši 25 milionů eur na obnovu silnic a mostů zničených huri-
kánem Matthew. Také tento projekt získá grant EU.

Častější nedostatek vody

Dalším důležitým aspektem adaptace je zásobování vodou. Například Lesotho zažívá v důsledku změny 
klimatu dlouhá období sucha a častější nedostatky vody. Řada lidí v této africké zemi nemá vůbec přístup ke 
zdravotně nezávadné pitné vodě a musí často chodit hodiny pěšky k nejbližšímu zdroji. V nížinných oblas-
tech, kde žijí asi dvě třetiny zdejší populace, probíhá v současné době projekt ke zlepšení přístupu k pitné 
vodě a hygieně. V rámci tohoto projektu budou modernizovány systémy čerpání vody z řek, čistírny odpad-
ních vod, vodovodní potrubí a čerpací stanice. Evropská investiční banka schválila pro tento projekt v roce 
2019 úvěr ve výši 82 milionů eur.

EIB podporuje také inovativní investiční fondy, které se soustředí na problémy adaptace na změnu klimatu. 
Nový fond s názvem CRAFT – Climate Resilience and Adaptation Finance & Technology Transfer Facility 
(Fond pro financování odolnosti vůči změně klimatu a adaptaci a sdílení technologií) se zabývá vývojem 
nových technologií a specializovaných služeb na pomoc rozvojovým zemím při řešení problematiky sucha, 
nepříznivého počasí, nemocí, větrné a solární energie. Evropská investiční banka investovala do fondu CRAFT 
částku ve výši 30 milionů amerických dolarů a dalších 5 milionů eur poskytla v rámci společné platformy  
s Lucemburskem. Tyto částky slouží k financování ochrany klimatu formou rizikového kapitálu, který by měl 
přilákat další peníze od soukromých investorů.

Adaptace je ve skutečnosti dobrým příkladem toho, jak je Evropská investiční banka díky své rozvojové čin-
nosti schopna sdílet evropské poznatky a inovace a zároveň poskytovat poradenství pro projekty uzpůso-
bené rozvojovým zemím.

ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU
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ZMĚNA KLIMATU VE MĚSTECH

V rámci územního plánování historických měst, jež nemají mnoho možností, jak změnit hustou síť sta-
rých úzkých uliček ve svém středu, je velmi těžké řešit riziko záplav a dalších, čím dál ničivějších živel-

ních pohrom. Proto se Florencie, jejíž centrum může v tomto ohledu sloužit jako ukázkový příklad, rozhodla 
zřídit okolo řeky Emy – přítoku největší řeky ve městě, řeky Arno – zvláštní území, jež pohltí případné 
budoucí záplavy jako houba. A mimo období záplav budou tato území sloužit obyvatelům města jako parky.

Jedná se o chytrý tah, který časem dozajista napodobí čím dál více měst po celém světě. Města při 
adaptaci na následky změny klimatu vycházejí z přírodních řešení, čímž zároveň zvyšují atrakti-
vitu a příjemný prožitek pro místní obyvatele. Vzájemný vztah Evropské investiční banky a Florencie 
trvá již po mnoho desetiletí, během nichž banka poskytla tomuto toskánskému městu celou řadu úvěrů. 
Banka nedávno reagovala na změnu klimatu tím, že vyzvala příjemce úvěrů všeho druhu, aby se zamysleli 
nad tím, co pro ně bude změna klimatu znamenat. 

Florencie a adaptace městských prostor na změnu klimatu

Města budou nucena čelit často ničivým dopadům změny klimatu, která se jich už přímo dotýká – a pravdě-
podobně tomu tak bude i v příštích desetiletích, a to i v nejpříznivějších scénářích budoucího vývoje. Pro 
města je důležité se na změnu klimatu adaptovat, neboť bez potřebné přípravy by jejich obyva-
tele tvrdě zasáhly hospodářské a společenské dopady záplav či vln extrémních veder.

Pojďme si ukázat, jak Evropská investiční banka pracovala s městem Florencie během poradenského pro-
jektu završeného v roce 2019, jehož předmětem bylo stanovení klimatické strategie města a nastavení dílčích 
projektů zaměřených na odolnost vůči změně klimatu, jež by mohly být financovány bankou.

Prostřednictvím Evropského centra pro investiční poradenství, které provozuje EIB společně s Evrop-
skou komisí, jsme najali konzultanta, jehož úkolem bylo společně s magistrátem města vymyslet, jak by 
městský systém protipovodňové ochrany mohl zvládnout i další rizika vyplývající ze změny klimatu. Před-
mětem následné studie bylo vybudování nové „zelenomodré“ infrastruktury na řece Emě, sestávající z celé 
řady opatření od ochlazování tepelných ostrovů, po zlepšování kvality vody a zvyšování biologické rozma-
nitosti. Stručně řečeno, v rámci studie vypracovali její autoři plán, jak posílit schopnost území okolo řeky Emy 
mimo centrum města absorbovat rostoucí hladinu vody v řece. Tím by se snížily škody způsobené záplavami 
v rámci centra města.

Město Florencie pak na základě této studie a ve spolupráci se dvěma menšími přilehlými obcemi spustilo 
projekt využití parku na březích řeky Emy jako přírodního protipovodňového řešení. Namísto budo-

Adaptace městských prostor na změnu klimatu je dalším krokem, který musí 
evropská sídla podniknout ke své ochraně – a ochraně svých obyvatel – proti 
nevyhnutelným dopadům změny klimatu. Zde je několik možností, jak k této 
věci přistoupit.
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vání betonových retenčních nádrží byly v parku vymodelovány různé kopce a údolí, jež mají 
schopnost absorbovat záplavovou vodu. Jinak slouží jako místo pro rekreaci, včetně 
cyklostezek.

Adaptační projekty v Aténách

Atény jsou názorným příkladem města, které skutečně postavilo svou strategii odolnosti na adaptaci.

Město sestává z husté sítě staveb, jež pokrývají 80 % jeho území. Během dlouhých vln veder, jimž je město 
čím dál častěji vystaveno, takové množství asfaltu a betonu zadržuje teplo. Teplota v těchto tepelných ost-
rovech ve středu města může být i o více než 10 °C vyšší než na předměstí. Ale asfalt a beton nejsou problé-
mem jen při horkém počasí. Brání také vsakování vody při bouřkách. Výsledkem jsou časté bleskové lokální 
záplavy.

Město se rozhodlo, že se k těmto problémům souvisejícím se změnou klimatu postaví čelem. Spustilo proto 
soubor inovativních adaptačních projektů podporovaných finančně z nástroje financování přírodního 
kapitálu, který provozuje Evropská investiční banka ve spolupráci s Evropskou komisí a který se zaměřuje 
na ochranu přírody, biodiverzitu a adaptaci na změnu klimatu formou opatření vycházejících z přírodních 
procesů. Součástí projektu bylo také poradenství zajišťované Evropským centrem pro investiční poradenství, 
jež bylo ukončeno v roce 2019.

Výsledkem tohoto aténského projektu nástroje financování přírodního kapitálu by mělo být alespoň 25% 
rozšíření podílu zeleně a také zavedení několika různých opatření k adaptaci na změnu klimatu, mezi něž 
patří instalace ptačích budek a sázení nových stromů. Pro biodiverzitu jsou velmi důležité zelené koridory, 
které umožňují pohyb živočišných druhů i vzduchu.

Jsou také velmi příjemné pro obyvatele města.

” Město Florencie spustilo projekt využití parku na březích 
řeky Emy jako přírodního protipovodňového řešení. “

ADAPTACE MĚSTSKÝCH PROSTOR NA ZMĚNU KLIMATU
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Zásadní změnou prochází odvětví dopravy, jež čelí dvěma výzvám zároveň: dekarbonizaci  
a digitalizaci. Současně musí řešit problémy základní infrastruktury vzniklé v důsledku 
dlouhodobě nedostatečného financování. V několika příštích letech tak dále poroste úloha 
Evropské investiční banky i příležitosti, které se v tomto odvětví naskýtají. Banka má přitom 
dobrou výchozí pozici k tomu, aby sehrála zásadní roli při transformaci dopravy. Zvýšíme svou 
podporu čistší a bezpečnější dopravy, včetně nových produktů a klientů. Současně bude i nadále 
prioritou podpora základní dopravní infrastruktury nezbytné pro fungování nové zelené 
ekonomiky. Příštích pár let bude kritických a velmi náročných. EIB by zde měla hrát ústřední roli.

Gavin Dunnett, ředitel, mobilita, projekty, EIB

V nadcházejících letech budeme patrně 
financovat více projektů zaměřených na 
adaptaci na změnu klimatu a navážeme tak na 
úspěšné působení Evropské investiční banky  
v projektech využívání obnovitelných zdrojů  
v Africe, Karibiku a Tichomoří, Asii a Latinské 
Americe. Rozvojové země si čím dál více 
uvědomují ničivé dopady změny klimatu na své 
obyvatele a hospodářství. Zaznamenáváme 
proto větší poptávku po projektech posilujících 
odolnost vůči klimatické změně – lepší 
využívání vody, odolnější infrastruktura 
schopná čelit extrémním povětrnostním 
podmínkám, přizpůsobení plodin, zalesňování, 
hospodářská diverzifikace a další. Další výzvou 
pro tyto regiony bude zapracovat aspekty 
energetické účinnosti a oběhového 
hospodářství do jejich plánů územního rozvoje 
a industrializace.

Maria Shaw-Barragan, ředitelka, globální partneři, 
operace, EIB

ZELENÁ NIT

Evropská investiční banka dotahuje věci do konce. Na jakých druzích projektů 
na ochranu klimatu a životního prostředí by naši odborníci měli v blízké 
budoucnosti pracovat?

Nevím, jak více zdůraznit důležitost adaptace na 
změnu klimatu. Dobrým příkladem je 
protipovodňová ochrana. Celá řada příjemců 
finanční pomoci banky žije v pobřežních 
oblastech a je zvláště zranitelná vůči následkům 
klimatické změny. Součástí adaptace je  
i problematika zásobování vodou. Do roku 2025 
bude čelit nedostatku vody 800 milionů lidí. 
Uvažujeme vždy, jak se bude vyvíjet dostupnost 
vody, a tomuto předpokládanému vývoji se pak 
přizpůsobujeme formou diverzifikace zdrojů. 
Voda je nutná pro zachování života  
i hospodářského rozvoje. Vyčerpání zdrojů vody 
má proto všestranné dopady, a neznamená jen 
vyschlé kohoutky. Bez vody zpomalí průmyslová  
a zemědělská výroba i obchodní růst, a zvýší se 
napětí ve společnosti. O vodě jako takové i  
o budoucím zásobování vodou musí přemýšlet 
společnost jako celek – nejen ti, kdo pracují ve 
vodním hospodářství.

Karine Measson, vedoucí divize, vodní hospodářství, 
projekty, EIB

PROJEKTY
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Banka má v Egyptě široké portfolio projektů 
souvisejících se zmírňováním změny klimatu 
(úprava vody, zmírňování dopadů na životní 
prostředí a doprava). V nadcházejícím roce banka 
dále zvýší a rozšíří své působení v těchto 
odvětvích, a to zejména v dopravě. Egypt čelí 
vysoké míře znečištění a demografickému tlaku 
spojenému s rychle rostoucí populací – počet 
obyvatel v této zemi dosáhne v roce 2020 úrovně 
100 milionů a do konce století patrně překročí 
hranici 200 milionů. Veřejné orgány proto zvyšují 
své úsilí k zajištění spolehlivých a udržitelných 
služeb, jež budou navíc efektivní a bezuhlíkové. 
Technická a finanční pomoc banky v těchto 
oblastech je skutečně vítána.

Alfredo Abad, vedoucí káhirské kanceláře, EIB

Stále více měst zavádí strategie řešení problémů spojených se změnou klimatu a v tomto ohledu hledá 
svá zranitelná místa. To jim pak umožní lépe koncipovat své projekty ochrany klimatu pro účely jejich 
financování. Současně pozorujeme inovace ve formě nových druhů projektů (například začleňování 
přírodních řešení do městských investičních plánů) a nových obchodních modelů (jako jsou služby 
oběhového hospodářství). Zprostředkovatelé také jeví větší zájem o úvěry zaměřené na ochranu 
klimatu. V Zelené dohodě pro Evropu se klade velký důraz na obnovu – v kontextu měst tak můžeme 
očekávat větší důraz na rekonstrukci budov, například v oblasti sociálního a dostupného bydlení. 
Rozšiřuje se také dosah oběhového hospodářství a oběhové iniciativy měst. Máme za to, že tento trend 
by mohl vést k vyšší míře recyklace, regenerace starých průmyslových lokalit a výstavbě zelených 
budov, a tím přispět k ochraně klimatu a udržitelnosti. Také mimo území Unie lze pozorovat, že se města 
a městské aglomerace více zaměřují na plánování ochrany klimatu. Lze očekávat nárůst investic do 
městských projektů ochrany klimatu ve formě udržitelné mobility, opatření ke zvýšení odolnosti, jako 
jsou protipovodňová opatření či kroky ke zvýšení odolnosti vůči suchu, nebo výstavba energeticky 
účinných budov.  

Gerry Muscat, vedoucí divize, rozvoj měst, projekty, EIB

Změna klimatu se projevuje především ve 
formě nižších či vyšších srážek nad rámec 
běžných sezónních odchylek. Jedním  
z nejvíce dotčených odvětví je tedy vodní 
hospodářství. Tento sektor sice vždy bral  
v potaz možné klimatické odchylky,  
v současné době nicméně dochází ke 
změně celého souboru hydrologických 
údajů ve smyslu delších období sucha  
a častějších záplav. V tomto ohledu již 
existují chytřejší řešení, jako je ponechání 
volné půdy pro rozlití řek a tím i snížení 
špiček možných povodní či úprava 
odpadních vod pro další využití při 
zavlažování. S pokračující urbanizací  
a rostoucím tlakem na systémy životního 
prostředí lze bezpečné zásobování vodou 
do budoucna zajistit jen tak, že se naučíme 
předvídat změny nejdůležitějšího 
parametru pro plánování tohoto odvětví: 
klimatu.

Thomas van Gilst, vedoucí divize, bezpečnost  
a odolnost dodávek vody, projekty, EIB

Ve Španělsku je stále zřetelný určitý potenciál pro 
investice ze strany realitních investičních fondů do 
projektů budov s téměř nulovou spotřebou energie  
a rekonstrukcí zaměřených na energetickou účinnost. 
Objevili jsme také potenciál pro financování 
fotovoltaických elektráren určených pro vlastní spotřebu 
podniků (na základě nedávné změny španělské právní 
úpravy). Zvýšily se také investice provozovatelů 
autobusové dopravy a dalších společností provozujících 
vozové parky do ekologičtějších vozidel. Hlavním 
finančním nástrojem pro tyto podniky (zpravidla se 
střední kapitalizací) budou především prioritní úvěry.

Martin Arnold, vedoucí odboru, podniky v iberské oblasti,  
operace, EIB
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RECEPT PRO OCHRANU 
KLIMATU

Dobré nápady ve zdravotnictví často postrádají prostředky jdoucí nad rámec 
základního výzkumu. Tento problém řeší investice EIB.

Změna klimatu může dále prohloubit problémy, jimž čelí nevládní organizace a vědci při hledání léčby 
vážných nemocí. Tak například malárie. Při vyšších teplotách se zvyšuje i výskyt afrických populací 

komárů. Biotechnologické společnosti proto investují do nových možností prevence a léčení malárie.

V Africe umírá každý den na malárii asi 700 dětí a jde tak o jednu z nejsmrtelnějších infekčních chorob na 
tomto kontinentu. Výzkum a vývoj v oblasti malárie a její léčby však brzdí nedostatek finančních prostředků, 
který se odhaduje na 1,8 až 2,7 miliardy eur. Chybí zejména finance na zvýšení produkce léků. Tento deficit 
dále zhoršuje rostoucí odolnost vůči insekticidům používaným v moskytiérách na postelích a také vůči 
některým z nejúčinnějších léků.

„Extrémní teplo přímo souvisí s některými nemocemi, včetně kardiovaskulárních chorob, nemocí 
dýchacího ústrojí a astmatu,“ říká Felicitas Riedl, vedoucí oddělení EIB pro vědy o živé přírodě. 
„Nárůst teplot souvisí se změnou klimatu a její dopad na zdraví společnosti se bude nadále pro-
hlubovat. Klimatická změna konkrétně ovlivňuje společenské a environmentální faktory, které 
jsou klíčové pro zdraví lidí – čisté ovzduší, bezpečná pitná voda, dostatek potravin a bezpečné 
přístřeší. Cílem našich projektů je řešit tyto dopady změny klimatu.“

Na prevenci malárie se zaměřuje celá řada slibných projektů biotechnologických a farmaceutických společ-
ností, jež se zabývají výzkumem vakcín a dalších biologických metod. V této rané fázi je často obtížné najít 
pro tyto projekty financování. Dostalo se jim však podpory z Fondu EU pro boj proti malárii. Jedná se o inves-
tiční nástroj v objemu 240 milionů eur, na němž se podílí Evropská unie, mezinárodní organizace, korporace 
i občanská společnost. Fond zřídila v roce 2014 nadace KENUP – globální organizace podporující inovace  
v Evropě.

Evropská investiční banka podepsala v roce 2019 dohodu o investici do Fondu EU pro boj proti 
malárii ve výši 111 milionů eur. „Chceme vyplnit tržní mezeru a urychlit hledání nových řešení, jež jsou 
nutně třeba v boji proti malárii a pro celosvětovou ochranu veřejného zdraví,“ říká Anna Lynch, odbornice 
EIB v oblasti zdravotnictví.

Banka také podporuje Světovou alianci pro očkování a imunizaci Gavi, která usiluje v chudých zemích o zvý-
šení imunizace vůči 17 infekčním nemocem. Milionům dětí se každoročně nedostane běžných vakcín a zůstá-
vají tak bezbranné vůči těmto nemocem. Aliance Gavi již od svého vzniku před 20 lety proočkovala více než 
760 milionů dětí. Jejím cílem je omezit dopady změny klimatu na zdraví tím, že se zvýší odolnost nejohrože-
nějších komunit. V období mezi lety 2021 a 2025 chce zajistit imunizaci dalších 300 milionů dětí v nejchud-
ších zemích světa, a zachránit tak více než sedm milionů životů.

Programy očkování v chudých zemích narážejí na celou řadu problémů, jako je například identifikace osob, 
které nebyly dosud imunizovány, uchovávání vakcín při správné teplotě během dopravy a řádné proškolení 
zdravotníků provádějících očkování. Všechny státy podporované aliancí Gavi hradí část ceny vakcín, a to  
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v závislosti na svých příjmech na obyvatele. Evropská investiční banka pomáhá programu očkování Gavi 
zárukou ve výši 200 milionů eur.

Udržování nemocnic v provozu

Co má klimatická změna do činění s nemocnicemi? Možná víc, než byste si mys-
leli. Nemocnice na jedné straně léčí pacienty trpící nemocemi způsobenými 
změnou klimatu. Na druhé straně však svým provozem ke klimatické změně 
přispívají.

Klimatická krize ovlivňuje veřejné zdraví, stejně tak jako způsob, jímž poskytu-
jeme zdravotní péči. Je třeba, aby se nemocnice uměly vypořádat s výpadky 
dodávek energií a přechodnými evakuacemi kvůli vlnám veder, lesním požá-
rům, suchu a záplavám. Je třeba, aby lékaři a sestry po celém světě dokázali 
předvídat a léčit nové nemoci.

Většina zdravotnických zařízení není zároveň šetrná vůči klimatu. Produkují se 
zde velké objemy zdravotnického odpadu a spotřebovává mnoho energie na 
větrání, topení, chlazení, osvětlení a provoz přístrojů. Některé nemocnice již podnikají kroky ke snížení své 
klimatické stopy.

Například jednotlivá pracoviště důležité nemocnice v chorvatské Rijece jsou roztroušena v 60 starých budo-
vách ve třech různých částech města, mezi nimiž si sanitky musí zbytečně klestit cestu rušnou dopravou. 
Nemocnice slouží 600 000 obyvatel v oblasti Rijeky a také statisícům turistů.

V roce 2019 zahájila nemocnice přípravy na výstavbu nové, moderní budovy, která spojí všechny její činnosti 
do jediného místa. V rámci tohoto projektu budou modernizována či nově vybudována moderní servisní 
zařízení, včetně bloku využívajícího tepelnou energii, kuchyně a parkoviště. Nová budova by měla snížit spo-
třebu elektřiny o 40 %, plynu o 50 % a vody o 30 %. Novorozenci tak již nebudou muset cestovat devět kilo-
metrů mezi dvěma nemocničními objekty. Namísto toho je čeká pohodlný přesun z jedné místnosti do 
druhé. V roce 2019 získala nemocnice úvěr od EIB ve výši 50 milionů eur a využila také poradenské služby 
Evropského centra pro investiční poradenství. 

Holistický přístup k investicím

Chceme-li zlepšit své zdraví, uvažujeme zpravidla o vyvážené stravě či nových lécích. Možná nás hned nena-
padne vzít v potaz také úroveň světa okolo nás. Francouzský investiční fond Eiffel Essentiel pomáhá podni-
kům s využitím obnovitelných zdrojů energie, udržitelným zemědělstvím – a také zdravotnictvím.

Fond, který byl zřízen na dobu 15 let, poskytne inovativním společnostem kapitál pro dlouhodobý růst. 
Výkonný ředitel skupiny Eiffel Investment Fabrice Dumonteil říká, že inovativní společnosti, jež uskutečňují 
ambiciózní investiční projekty, potřebují nějaký čas na svůj růst a rozvoj. Fond plánuje podpořit celkem 
20 firem. Mezi první uvažované příjemce investic patří zemědělsko-potravinářská společnost, která se 
specializuje na léčbu některých specifických chorob.

Fond Eiffel Essentiel plánuje získat v prvním investičním kole částku 200 až 250 milionů eur. Cílová částka je 
pak až 400 milionů eur. Evropská investiční banka přispívá částkou 80 milionů eur z Evropského fondu pro 
strategické investice.

” Každé dvě minuty 
zemře jedno dítě na 

malárii. To je 
naprosto 

nepřijatelné. “
Anna Lynch,  

odbornice EIB v oblasti 
zdravotnictví

ZDRAVÍ A KLIMA
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CHUŤ CHRÁNIT KLIMA

E xistuje celá řada možností, jak změnit způsob, jímž pěstujeme či připravujeme potraviny, abychom 
méně zatěžovali naše klima. Tyto změny někdy spočívají v zavedení pokročilé umělé inteligence do zaří-

zení luxusních restauračních kuchyní. Jindy stačí změnit organizaci malých pěstíren kávy v amazonském 
pralese.

Dobrým příkladem technologické cesty v boji proti změně klimatu je zařízení nazvané Winnow Vision, jež 
využívá strojové vidění a umělou inteligenci k identifikaci vyhazovaných potravin a poté generuje zprávu, 
kterou mohou restaurace využít ke snížení své produkce odpadu.

Systém Winnow pořizuje fotografie potravin, které restaurace vyhazují. S jejich pomocí se pak sám učí roz-
poznat lépe než lidé, co přesně je vyhazováno.

„Komerční kuchyně zpravidla vyplýtvají 20 až 25 % všech potravin,“ říká spoluzakladatel společnosti 
Winnow Kevin Duffy. „Díky umělé inteligenci Winnow je sledování potravinového odpadu tak jednoduché 
a přesné, že by se mělo stát běžnou záležitostí v každé komerční kuchyni.“

Kuchyně ale nejsou jediným místem, kde se plýtvá jídlem. Odhaduje se, že nazmar přijde po celém světě 
celá jedna třetina potravin. Podle OSN zdroje používané ke zbytečné produkci těchto potravin odpovídají 
3,3 miliardám tun emisí oxidu uhličitého.

Prvním produktem, kterým společnost Winnow přispěla ke snížení plýtvání potravinami, byl manuální 
nástroj nazvaný Waste Monitor. Zprávy vytvářené každý den pomocí tohoto nástroje mohou pomoci kuchy-
ním, aby se lépe rozhodovaly a ušetřily tak až polovinu jídla, které by jinak přišlo nazmar. Winnow Vision je 
produktem druhé generace této společnosti, jejíž výzkumná centrála sídlí v rumunském městě Kluž. Tento 
její produkt využívá integrované strojové vidění a umělou inteligenci k dalším úsporám. Winnow Vision se 
postupně učí a časem dosáhne úplné automatizace, jež umožní kuchyním naprosto přesně určit, jaké potra-
viny se vyhazují, bez jakýchkoli vstupů ze strany personálu.

„Jedná se o technologii strojového učení,“ říká ekonomika Evropské investiční banky Maria Lundqvist. „Čím 
více ji využíváte, tím účinnější je.“

Za účelem posílení svého personálu a dalšího rozvoje technologie podepsala společnost Winnow loni s 
Evropskou investiční bankou smlouvu o úvěru ve výši 7,5 milionu eur.

Restaurace a farmy zjišťují, že umělá inteligence a investiční fondy jim mohou 
pomoci zajistit udržitelnější svět
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Investice do ochrany půdy

Potraviny mohou mít velký vliv na klima a totéž platí i pro způsob, jímž zacházíme s půdou, na níž jsou potra-
viny produkovány.

V Amazonii jsou pro zemědělské účely ničeny a káceny velké pásy místního pralesa. Peru se pokouší tento 
trend zvrátit za pomoci vzdělávání a investic. Cílem je obnovit v této zemi 3,2 milionu hektarů degradované 
půdy.

Celosvětově podle OSN dochází k degradaci přibližně 30 % půdy. Každoročně přitom degradace 
zasáhne asi 12 milionů hektarů produktivní půdy – což je území odpovídající zhruba velikosti Řecka. Příčinou 
je využívání půdy lidmi, kteří zároveň neinvestují dost do její ochrany.

Příkladem pozitivních změn je provincie Uctubamba na severu Peru, kde se stovky pěstitelů kávy spojili, aby 
dosáhli na úvěry a specializované poradenství, díky nimž budou schopni obnovit degradovanou půdu a zvý-
šit její produktivitu. Jedno družstvo v této oblasti se naučilo nové způsoby sázení stromů, které poskytují stín 
rostlinám kávovníku. Regulují tak teplotu plantáží a zvyšují výnosy, a zároveň napomáhají udržitelnému vyu-
žívání půdy.

Zemědělci využívají pomoc kanadské společnosti Ecotierra, která navrhuje zemědělské a lesnické projekty 
po celém světě. Evropská investiční banka podpořila tuto společnost svou investicí do Fondu neutrality 
degradace půdy. Jde o investiční nástroj vytvořený OSN a řízený francouzskou správcovskou společností 
Mirova, jehož účelem je zachránit poškozenou půdu po celém světě.

V roce 2019 se Evropská investiční banka zavázala investovat do Fondu neutrality degradace půdy až 45 mili-
onů amerických dolarů. Dalších 5 milionů eur přislíbila lucemburská vláda. Fondu se již podařilo vybrat polo-
vinu z cílové částky 300 milionů dolarů.

Martin Berg, který v EIB zastává funkci vedoucího odboru politiky financování projektů v oblasti životního 
prostředí a klimatu, podotýká, že EIB sehrála společně s Lucemburskem důležitou úlohu pro úspěch fondu  
a přilákání soukromých investorů. „Díky nim je tento fond mnohem atraktivnější pro investory, kteří se raději 
vyhýbají rizikům,“ dodává.

” Toto je technologie strojového učení.  
Čím více ji využíváte, tím účinnější je. “

Maria Lundqvist, ekonomka EIB

UMĚLÁ INTELIGENCE V KUCHYNI
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UŽITEČNÉ BAKTERIE A 
PRUŽNÁ MOZZARELLA

B ez ochrany plodin včetně používání pesticidů by více než polovina světové úrody podlehla hmyzu, cho-
robám a působení plevelu. Evropská směrnice o udržitelném používání pesticidů prosazuje integrova-

nou ochranu rostlin a upřednostňuje alternativní způsoby ochrany před škodlivými organismy, a to s cílem 
minimalizovat objem syntetických pesticidů a hnojiv potřebných k udržení zemědělské produktivity.

Zemědělské podniky proto neustále hledají efektivní alternativy k běžným pesticidům. V této souvislosti stojí 
za zmínku aktivity společnosti CHR Hansen, která vyvinula biologická řešení ochrany před škodlivými orga-
nismy a stimulace růstu, jež podporují přirozené obranné mechanismy rostlin, posilují kořenový systém  
a umožňují rostlinám odolávat tlaku vyvolanému vnějšími faktory, jako jsou sucha a škodlivé organismy. 
Ošetření produkty vyvinutými touto dánskou společností může vést ke zvýšení výnosů až o 10 %. „Místo 
chemikálií používáme tzv. užitečné bakterie,“ vysvětluje tisková mluvčí společnosti Hansen Camilla Lercke. 
„Jsme tak schopni snížit chemickou stopu zemědělského ekosystému v půdě a podzemních vodách.“

Biologická ochrana plodin byla vyvinuta během uplynulých pěti let. Je zde potenciál pro radi-
kální změnu zemědělství ve smyslu nižší spotřeby chemických látek a také pro omezení plýtvání 
potravinami, jež dále povede ke snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělské výroby. Společnost CHR 
Hansen zavádí například „užitečné bakterie“ do kultur, jež prodlužují trvanlivost mlékárenských výrobků. 
Tímto způsobem by bylo možné snížit plýtvání jogurtem až o 30 %. U salátů je procento, které přijde nazmar, 
ještě daleko vyšší a dosahuje 70 %. Zde dokáží bakterie produkované společností prodloužit trvanlivost  
o pět dnů.

Společnost CHR Hansen vyvinula biologická řešení pro cukrovou třtinu, kukuřici a sójové boby, a také pro 
vinařství a pivovarnictví. Společnost vyrábí také doplňky krmiv, v nichž se využívají „užitečné bakterie“ 
neboli probiotika, ke zlepšování zdraví zvířat. „Podobně jako jogurt pomáhají zlepšit zažívání,“ říká Lercke. 
„Přírodní probiotika podávána zvířatům snižují potřebu antibiotik.“

Inovace pro vysokou poptávku

Zemědělství je v současné době pod obrovským tlakem na zvýšení produkce – zdravějších – 
potravin a zároveň snižování dopadů na životní prostředí. Očekává se, že do roku 2050 bude na Zemi 
žít 9,8 miliardy lidí. Ke splnění budoucí poptávky bude muset produkce potravin vzrůst o 30 %. Bude třeba 
pečlivě vážit mezi zájmy na ochraně posledních přírodních zdrojů na světě a na zajištění dostupnosti a dosa-
žitelnosti dostatečně kvalitních potravin.

Zemědělství prochází v tomto směru různými inovacemi. Pokroky ve šlechtění rostlin, syntetická hnojiva 
a pesticidy položily v minulosti základy pro stabilní a spolehlivou produkci potravin. Nyní se zemědělství 

Zemědělství čelí silné poptávce po zvyšování produkce. Jak toho dosáhnout  
a zároveň zajistit ochranu životního prostředí?
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snaží část těchto nástrojů, nebo dokonce všechny, nahradit různými synergiemi mezi stávajícími přírodními 
systémy, biologickou ochranou rostlin před škodlivými organismy a rostlinolékařskou péčí.

Zemědělský výzkum pracuje také na vytváření digitálních platforem, jež nabízejí zemědělským podnikům 
nejlepší ceny krmiv, hnojiv a vybavení. Také mění emise ze zemědělské výroby na čistý bioplyn či produkují 
mozzarellu z mléka krav krmených travou. EIB podepsala v roce 2019 úvěr ve výši 120 milionů eur na pod-
poru výzkumu a vývoje společnosti CHR Hansen. Vprostřed všech těchto inovací společnosti rovněž tvrdě 
pracují na zajištění rentability těchto nových metod.

Digitální družstvo 

Ve Francii a většině západní Evropy zemědělci tradičně prodávali svou produkci místnímu družstvu, které pro 
ně na oplátku zajišťovalo všechny zemědělské materiály, jako jsou hnojiva, osiva či pesticidy. Obchodní 
zástupci vždy převzali od zemědělců jejich objednávky a zboží bylo posléze dodáno do nejbližšího sila, jež 
bylo často vybaveno i distribučními sklady. Tyto sběrné body sloužily jako centrum místní zemědělské 
komunity.

Postupem času se družstva spojovala a rostla. Tím ale nakonec ztratila svou flexibilitu, efektivitu a schopnost 
reagovat na potřeby jednotlivých zemědělců. Nová generace zemědělců, znalejší digitálních technologií  
a méně loajální družstevnímu duchu, nyní hledá alternativy – a tou je často digitální tržiště.

„Do zemědělství čím dál více proniká digitalizace,“ říká Antoine Pajot, inženýr EIB pro oblast zemědělství  
a rozvoje venkova. „Dnes mají farmáři chytré telefony a chtějí okamžité údaje o cenách. Chtějí nakupovat za 
nejlepší cenu a v nejvhodnější okamžik.“

Jedno z největších družstev ve Francii, skupina Invivo, reaguje na potřeby zemědělců svou vlastní digitální 
platformou, která jim umožní nakupovat výrobky a materiály online a účinně porovnávat ceny. Platforma 
bude přístupná většině členů družstva Invivo. Tímto krokem chce družstvo ochránit svůj tržní podíl před vel-
kými technologickými společnostmi, jako jsou Alibaba či Amazon, které v jiných částech světa pomalu ukra-
jují z trhu zásobování zemědělskými produkty, a také před novými digitálními platformami, jako je např. 
Agrileader či Agriconomie, které již otřásají dominantním postavením družstev.

Evropská investiční banka poskytla skupině Invivo částku 37,5 milionu eur na financování jejího projektu digi-
tální platformy Aladin.farm a softwaru pro řízení zemědělských podniků, jež budou stát dohromady 
75 milionů eur. Poskytnutí tohoto úvěru umožnila záruka Evropského fondu pro strategické investice. Výho-
dou systému Aladin je, že již má distribuční síť ve formě skladů nacházejících se do vzdálenosti 10 kilometrů 

” Do zemědělství čím dál více proniká digitalizace. “
Antoine Pajot, inženýr EIB pro oblast zemědělství a rozvoje venkova

ZEMĚDĚLSTVÍ A KLIMA
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od všech podniků, které Invivo sdružuje. Doplníme-li úzké vazby na všechny zemědělce a možnosti poraden-
ství, zjistíme, že systém Aladin je schopen šít nabídky na míru jednotlivým členům družstva. Strategií skupiny 
Invivo je dle Pajota „provést zemědělce procesem digitalizace a zároveň udržet svůj tržní podíl a nabídnout 
nové digitální služby, jako jsou blogy či poradenství.“

Dceřiný digitální projekt skupiny – SMAG – nabízí cloudová softwarová řešení pod názvy Agreo a Atland. 
Tyto produkty pomáhají zemědělcům sledovat údaje o růstu plodin, chovu dobytka a produkci vína, které 
potřebují ke splnění nejrůznějších správních a ekologických norem. Projekt SMAG posílí IT mobilitu softwaru 
a umožní vytěžování a využívání dat, která zajistí zemědělcům lepší informace pro jejich rozhodování.

Projekty skupiny Invivo jsou součástí tzv. Třetí zelené revoluce, která spočívá v používání nejmo-
dernějších technologií, jako jsou umělá inteligence, robotika, blockchainy a vysoce výkonná 
výpočetní technika, k transformaci zemědělství a zásadnímu zvýšení jeho efektivity a udržitelnosti. 
Tato revoluce má obzvláštní význam v Evropě, jejíž zemědělství je jedním z největších producentů potravin 
a také zdrojem bezpočtu pracovních míst.

Omezování emisí, růst výnosů

Evropští zemědělci jsou pod tlakem silné mezinárodní konkurence v oblasti komodit. Musí se adaptovat na 
změnu klimatu a také nižší přímé dotace v Evropě. Zvyšují proto své výnosy pomocí produktů s vyšší marží 
či vedlejších činností, které nesouvisejí s produkcí potravin.

„Každý zemědělec nepřestává uvažovat o tom, jak své výnosy udržet či dále zvýšit pomocí diverzifikace,“ říká 
specialista EIB na biohospodářství Sebastien Collot. „Je nutné přejít ze stávajícího modelu založeného na 
výrobě komodit na udržitelnější formu podnikání.“

Jednou z možných alternativ je bioplyn. Zařízení na výrobu bioplynu (tzv. bioplynové stanice) využívají orga-
nické odpady, jako je hnůj, vedlejší produkty produkce rostlin a potravin, a dokonce i splašky, a přeměňují je 
na biologická hnojiva a biometan jako čistý zdroj energie. Energii z biometanu lze dodávat do elektrické sítě 
nebo ji využívat v zemědělských podnicích k osvětlení či vytápění skleníků pro zeleninu a ovoce. Bioplynové 
stanice přispívají k dekarbonizaci a energetické bezpečnosti, podporují výnosy zemědělských podniků, 
pomáhají rozvoji regionu a venkova a vytvářejí pracovní místa. Pomáhají také zemědělským podnikům kom-
penzovat jejich vlastní emise. V Evropě se zemědělství podílí z 9,58 % na veškerých emisích skleníkových 
plynů souvisejících s lidskou činností.

Bioplynové stanice jsou však drahé. Potřebné investice se pohybují mezi 2 a 10 miliony eur. Většina těchto 
zařízení je proto ve vlastnictví akciových společností sdružujících několik zemědělských podniků. Tyto inves-
tice jsou svým rozsahem a typem pro zemědělské podniky obzvláště riskantní. „Hovoříme zde o investici, 
která se blíží hodnotě samotného podniku, nebo ji dokonce přesahuje,“ vysvětluje Collot. Bioply-
nové stanice vyžadují rovněž stálý dohled a jsou s nimi spojena nevyhnutelná provozní rizika. „Bioplynové 
projekty si žádají nepřetržité a pečlivé sledování biologického a chemického procesu.

” Každý zemědělec nepřestává uvažovat o tom,  
jak své výnosy udržet či dále zvýšit pomocí 
diverzifikace. “
Sebastien Collot, specialista EIB na biohospodářství

https://sorry.ec.europa.eu
https://sorry.ec.europa.eu
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” Naši zemědělci jsou ekologicky velice uvědomělí. “
Ray O'Connell, hlavní kontrolor a finanční ředitel skupiny Carbery

Ve snaze pomoci zemědělským podnikům v jejich bioplynových či jiných klimatických iniciativách, jako je 
instalace solárních panelů, investuje Evropská investiční banka do dvou úvěrových rámců nabízených fran-
couzskou bankou Crédit Agricole: programu v objemu 75 milionů eur, který je zaměřen na podporu mladých 
zemědělců do 41 let, a dalšího programu v hodnotě 200 milionů eur, jenž slouží na podporu projektů  
v oblasti ochrany klimatu a biohospodářství.

Pružná mozzarella 

Idylický život irského dobytka nikdy neměl takový globální dosah, jako je tomu teď.

Irské mlékárenské družstvo Carbery, které sdružuje více než 1 200 členů, je největším výrobcem sýru čedar 
v Irsku. Jelikož více než 60 % produkce družstva jde na vývoz do Spojeného království, byla společnost  
Carbery nucena zamyslet se nad tím, jaké důsledky jí přinese právě probíhající Brexit. Společnost se nakonec 
rozhodla rozšířit svůj sortiment sýrů o novou linku na průmyslovou výrobu mozzarelly, která se používá pro 
přípravu pizzy. Cílí přitom na asijský trh. EIB tento krok podpořila v roce 2019 úvěrem ve výši 35 milionů eur.

„Mozzarella představuje jeden z nejrychleji rostoucích trhů se sýry na světě,“ říká Ray O‘Connell, který působí 
ve skupině Carbery ve funkci hlavního kontrolora a finančního ředitele. „Dlouho jsme zvažovali různé mož-
nosti a mozzarella nám vyšla jako velmi dobrá volba.“

V Číně mají rádi mozzarellu pružnou tak, aby ji bylo možno natáhnout přinejmenším do půlmetrové délky. 
Pořádají soutěže „v natahování mozzarelly a vítězové sdílejí fotografie na sociálních sítích,“ dodává  
O‘Connell. V Carbery mají tento aspekt při vývoji svého sýra na paměti.

Rovněž i environmentální udržitelnost výroby. „Naši zemědělci jsou ekologicky velice uvědomělí a silně 
zaměření na udržitelnost, jak ekologickou, tak finanční,“ říká O’Connell. „Carbery průběžně pracuje se svými 
členy na vývoji nejlepších metod na podporu dalšího snižování uhlíkové stopy.“

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190035
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190036
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Jsme obeznámeni s procesem transformace, 
stejně jako se způsoby, jak během ní pomáhat 
regionům. Své úsilí nadále zvyšujeme. Pokud 
jde o program spravedlivé transformace, je 
naším úkolem přetvořit plány transformace, 
jež sestavují jednotlivá města či regiony, na 
investiční programy. V tomto ohledu je 
zřejmá úloha Evropské investiční banky, 
Investičního centra a našeho ředitelství pro 
projekty, které musí regionům poradit, jakým 
způsobem mohou ve svých plánech  
a strategiích transformace využít investice.

Leonard Reinard, vedoucí divize, regionální rozvoj, 
projekty, EIB

V regionech, které čeká větší krok než ostatní, 
budeme podporovat obyvatele a podniky formou 
cíleného mechanismu pro spravedlivou 
transformaci...V tom nám pomůže náš věrný partner, 
Evropská investiční banka.

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

Naším cílem bude pomoci zemím v přechodu 
na nízkouhlíkové hospodářství a zároveň 
zajistit trvalý hospodářský rozvoj regionů 
soudržnosti. S pomocí programu Invest EU  
a Fondu pro spravedlivou transformaci 
chceme zajistit pro regiony nejvíce zasažené 
transformací atraktivní možnosti financování, 
které jim pomohou řešit sociální stránku věci. 
Zjistíme, kdo si vede nejlépe v oblasti ochrany 
klimatu, a takové subjekty podpoříme 
formou poradenství a financování.

Anita Fuerstenberg-Lucius, ředitelka, střední  
a jihovýchodní Evropa, operace, EIB

Klima je systém, na němž závisí lidské životy. 
Kroky, které Evropská investiční banka podniká 
k ochraně klimatu v oblasti oceánů, vody  
a biohospodářství a také při rozvoji životního 
prostředí ve městech a regionech, tak směřují  
k zachování tohoto systému podpory života –  
a ke zlepšení životů nás všech. Jedná se ostatně 
o základní podmínky života. K tomu, abychom 
dosáhli lepší udržitelnosti měst, hodláme 
podpořit výstavbu zelených budov  
a uskutečňovat v Evropě i po celém světě 
integrovaná opatření na ochranu klimatu. Co se 
týče širšího územního rozvoje, budeme věnovat 
zvláštní pozornost regionům, které jsou zatím 
nejvíce závislé na fosilních palivech, pokud jde  
o zachování pracovních míst a místní 
hospodářství. V oblasti vodního hospodářství 
očekáváme velký důraz na adaptační opatření, 
zejména v souvislosti s rostoucím nedostatkem 
vody a také ochranou pobřežních oblastí.  
V zemědělství spatřujeme značný potenciál  
v rozšiřování podpory investic do udržitelnosti  
a ochrany klimatu. Toto je obzvláště relevantní, 
pokud jde o úvěry poskytované prostřednictvím 
našich finančních zprostředkovatelů malým  
a středním podnikům, včetně zemědělských 
podniků.

Werner Schmidt, ředitel, životní prostředí a udržitelný 
územní rozvoj, projekty, EIB

ZELENÁ NIT

S tím, jak roste význam zeleného a čistého hospodářství, dbá Evropská inves-
tiční banka na to, aby nikdo nezůstal stranou

SPOLEČNOST
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Během posledních pěti let bylo v rámci 
programu JASPERS schváleno k financování 

více než 180 větších investičních projektů, 
přičemž investiční náklady činily celkem 

58 miliard eur a granty EU 31 miliard eur. 
Polovina z těchto investic přispěla k ochraně 
klimatu a více než 20 % jich bylo vyčleněno 
přímo pro tuto oblast. I nadále budeme 
pokračovat v naší podpoře klimatických ambicí 
jednotlivých regionů Evropské unie a tuto svou 
podporu budeme prohlubovat. Poskytneme 
poradenství, kterým podpoříme plánované  
a integrované strategie, programy a projektové 
kanály, například v uhelných oblastech či 
regionech, kde je uplatňován mechanismus pro 
spravedlivou transformaci. Očekáváme, že se 
naše práce ještě více posune na místní úroveň, 
kde podpoříme soudržné a integrované 
projekty na ochranu klimatu a přechod na 
zelenou energii. Klíčovou úlohu při pomoci 
obyvatelům Unie a přechodu na zelenější EU 
budou rovněž hrát například vzdělávání, 
výzkum a inovace (včetně inovativních řešení, 
jako je oběhové hospodářství a společenské 
inovace). Své metody práce upravíme tak, 
abychom co nejvíce napomohli splnění 
klimatických cílů EU a EIB na místní úrovni.

Eugenia Kazamaki Ottersten, vedoucí divize, program 
chytrého rozvoje JASPERS, EIB

Pro Maroko – stejně jako pro jiné 
středomořské státy – představuje přechod na 
nízkouhlíkovou ekonomiku odolnou vůči 
klimatické změně obrovskou institucionální  
i finanční výzvu. K dosažení větší šetrnosti 
vůči klimatu je třeba zavést všeobecný systém 
regulace, a to společně s mobilizací 
finančních zdrojů a značnou podporou 
směřující k posílení technických kapacit. Ve 
spolupráci s Evropskou komisí zintenzivní EIB 
technický dialog s místními vládami a spustí 
akční plán předávání nejlepších postupů  
a poznatků v oblasti zelených financí, jež se 
podařilo získat v rámci našich evropských 
operací. Je důležité, aby se naše investice 
opíraly o politickou podporu ze strany EU, 
neboť jen tak lze zajistit úplnou soudržnost 
při uskutečňování Zelené dohody pro Evropu 
mimo území Unie.

Anna Barone, vedoucí kanceláře v Maroku, EIB

Máme v úmyslu podpořit přechod několika odvětví na zelenou energii formou 
zprostředkovaných úvěrů. Komerční banky již připravují produkty na podporu 
investic společností působících v odvětvích silně dotčených tímto přechodem na 
zelenou energii, jako jsou automobilky, ocelárny či výrobci umělých hmot. 
Spatřujeme také rostoucí trend směrem k digitalizaci – zejména v zemědělství – 
jenž má přímý dopad z hlediska omezování změny klimatu. Hledáme příležitosti  
v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, jež mohou případně 
vyžadovat převzetí více (dostatečně omezených) rizik.

Miguel Morgado, ředitel, oblast Jaderského moře, operace, EIB
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PŘÍSTŘEŠÍ PRO KLIMA

B ydlení je základní lidská potřeba. Celá řada Evropanů má však problémy najít slušné a cenově dostupné 
místo pro život. Jedná se nepochybně o společenský problém. Patrně vás ale překvapí, že přispívá i ke 

globálnímu oteplování.

Nedostatek kvalitního a energeticky účinného bydlení v Evropě je obzvláště palčivý v řadě městských aglo-
merací, kde žije 70 % populace. Snižuje kvalitu života mnoha lidí, kteří si mohou dovolit bydlení jen daleko 
od místa, kde mají práci. A ovlivňuje také negativně klima, neboť tito lidé musí používat automobily k pře-
pravě na velké vzdálenosti a spotřebovávají tak více fosilních paliv. Pak zde máme hledisko spotřeby ener-
gie uvnitř měst. Domy a budovy, zvláště ty starší, které špatně těsní, patří mezi největší konzumenty 
energie.

Velké kroky pro bydlení a energetiku

Nemohou-li lidé nalézt kvalitní bydlení, prohlubují se tím sociální rozdíly uvnitř evropských komunit. S tím 
pak souvisejí problémy veřejného zdraví, bezpečnosti, nedostatku pracovních míst v centrálních lokalitách 
a neefektivních trhů práce. Například v Irsku se tisíce lidí zapisují do pořadníků na lepší bydlení. Ve Francii 
mají zdravotní sestry problémy s hledáním dostupného bydlení v centrálních oblastech Paříže. Problémy 
spojené s bydlením a spotřebou energie jsou obrovské. Takřka polovina všech obytných budov v Evropě 
byla postavena před rokem 1970, kdy se při výběru materiálů a stanovení platných norem a technik nepřihlí-
želo ke spotřebě energie. Evropská komise odhaduje, že ke splnění evropských klimatických cílů bude třeba 
zvýšit energetickou účinnost 75 % budov a domovů.

„Zajištění domova je sice nejdůležitějším aspektem našich projektů sociálního bydlení, ale pokud se tak 
bude navíc dít energeticky účinným způsobem, bude to znamenat obrovský přínos navíc,“ říká Gerry Muscat, 
který v bance vede divizi rozvoje měst. „Celá řada projektů bydlení, na kterých se podílíme, pomáhá lidem  
a klimatu.“

Dokonce i něco tak jednoduchého, jako výměna žárovek, může znamenat velký rozdíl. Zde stojí za zmínku 
skupina Zumtobel. Tento rakouský výrobce osvětlení věnuje velkou pozornost vývoji efektivnějšího osvět-
lení a jeho řízení, které zajistí, aby osvětlení bylo využíváno jen tehdy, když je to skutečně třeba. Na počátku 
roku 2019 schválila Evropská investiční banka druhou část dvou úvěrů ve výši 40 milionů eur, jež mají pomoci 
rozšířit výzkum této společnosti na otázku většího napojení osvětlení na digitální služby.

Rostoucí města, nedostatek nájemního bydlení

Ve Švédsku a Polsku způsobuje růst středně velkých měst dramatický nárůst poptávky po dostupném byd-
lení. Švédsko tento problém řeší budováním tisíců dostupných nájemních jednotek. Evropská investiční 
banka schválila v září 2019 úvěr ve výši takřka 300 milionů eur na podporu švédských plánů na výstavbu 
objektů s téměř nulovou spotřebou energie, jež budou odpovídat nejvyšším standardům efektivity.

Nemohou-li si lidé dovolit bydlet poblíž místa, kde pracují, trpí tím kvalita jejich 
života. A trpí také klima. V dalším textu představujeme řadu projektů, jejichž 
cílem je omezit nutnost dlouhého dojíždění, při kterém jsou do ovzduší vypou-
štěna velká množství uhlíku a zdravotně závadných znečišťujících látek.
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Mnoho obyvatel města Poznaň, které leží v centrální oblasti Polska, nesplňuje podmínky pro poskytnutí 
cenově dostupného bydlení s podporou města, protože mají příliš vysoký příjem. Zároveň si však nemohou 
ani dovolit pořídit domov na běžném trhu, neboť mají příliš nízký úvěrový rating. Město a místní společnost 
zabývající se bytovou výstavbou proto spustily pro tyto obyvatele projekt, jehož součástí je i denní stacionář, 
školka, dětské hřiště a parkovací místa pro invalidy. Cílem je postavit v této lokalitě více než 1 000 bytů. 
Evropská investiční banka podepsala pro tento projekt úvěr ve výši 34 milionů eur.

„Chceme, aby se Poznaň stala atraktivním místem, které bude domovem pro lidi bez ohledu na jejich rozpo-
čet, kam budou moci snadno dojíždět a kde budou k dispozici moderní a ekologické městské služby,“ říká 
předseda poznaňského magistrátu Grzegorz Ganowicz.

V roce 2019 Evropská investiční banka podepsala také dohodu s polskou pobočkou banky BNP Paribas 
v hodnotě 19 milionů eur, která by měla pomoci zvýšit energetickou účinnost stávajících domovů. Tato pol-
ská banka použije prostředky na úvěry zemědělcům a vlastníkům domů pro účely instalace solárních panelů. 
Peníze pomohou také zlepšit energetickou účinnost bytových družstev.

Ve Francii je pro mladé lidi obzvláště těžké dosáhnout na cenově dostupné bydlení. Stát řeší tento problém 
výstavbou bytů pro ty obyvatele, kteří nesplňují podmínky pro poskytnutí příspěvku na bydlení, ale zároveň 
nemají dostatek prostředků na slušné bydlení. EIB investovala v této zemi celkem 1,3 miliardy eur do projektů 
dostupného bydlení, jež by měly zajistit výstavbu přibližně 27 800 nájemních bytů. 

Velká poptávka po nových domovech v Africe

Stejně jako vše ostatní v portfoliu Evropské investiční banky, ani její činnost v oblasti sociálního a dostup-
ného bydlení se neomezuje jen na Evropu. V Africe i po celém světě pomáhají projekty EIB budovat lepší 
místa k životu a zároveň snižovat spotřebu energie. To je důležité, protože africká města budou do konce 
roku 2055 domovem pro dalších 765 milionů lidí, a vznikne zde tedy velká poptávka po dostupném 
bydlení.

V Namibii a Botswaně přispívá Evropská investiční banka takřka 20 miliony amerických dolarů na řadu pro-
jektů dostupného ekologického bydlení. Předpokládá se, že se zde podaří dosáhnout 20% úspor vody  
a elektřiny.

„Naším konečným cílem je nabídnout kvalitní život dosud opomíjené skupině lidí,“ říká Cathal Conaty, 
výkonný ředitel fondu International Housing Solutions II. Tento fond podporovaný EIB se zaměřuje na 
získávání peněz na projekty bydlení v Namibii a Botswaně.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

” Celá řada projektů bydlení, na kterých  
se podílíme, pomáhá lidem a klimatu. “

Gerry Muscat, vedoucí divize, rozvoj měst, EIB
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SOUDRŽNÁ A KREATIVNÍ

S vádíte-li každodenní boj o zachování provozu starého systému centrálního zásobování teplem, nebude 
pro vás patrně snadné mít při dalším plánování na zřeteli, jakým směrem v současné době míří energe-

tická politika Unie. Západorumunské město Oradea se proto obrátilo na zvláštní odbor Evropské investiční 
banky s žádostí o pomoc při přechodu na čistší energii. „Občas člověk pro stromy nevidí les,“ říká Ioan 
Maghiar, manažer plánování města Oradea. „Museli jsme hledat kreativní řešení na vyšší úrovni.“

V roce 2019 předložil odbor EIB pro poradenskou podporu projektů výsledky své osmiměsíční studie, které 
již Oradea uvádí do praxe – s pozitivními dopady na hospodaření města i ochranu klimatu. Díky novým zdro-
jům energie a opatřením ke zvýšení efektivity doporučeným bankou sníží systém centrálního zásobování 
teplem ve městě Oradea do roku 2050 své emise uhlíku o 44 %. Město bude rovněž moci za 10 let ukon-
čit vyplácení dotací soukromému provozovateli systému vytápění. „To má velký význam pro místní rozpo-
čet,“ říká Emmanuel Morel, vedoucí odborník EIB pro životní prostředí, který působí v Bukurešti.

Projekt zapadá do dlouhé tradice úvěrů EIB, které dávají chudším regionům Evropy spravedlivou šanci 
dosáhnout prosperity. V období mezi roky 2014 a 2019 poskytla banka EU regionům soudržnosti více než 
100 miliard eur.

Nyní, kdy má Unie za cíl dosáhnout do roku 2050 dekarbonizace Evropy, vyvstává nový naléhavý aspekt 
investic EIB do projektů soudržnosti. Je spojený s mechanismem pro spravedlivou transformaci Evropské 
komise, jenž tvoří součást Zelené dohody pro Evropu. Evropská investiční banka sehraje klíčovou 
úlohu v rámci tohoto mechanismu, který má zajistit, aby se při přechodu na nižší emise nezapo-
mnělo na regiony, jejichž hospodářství a průmysl jsou závislé na fosilních palivech. „Mechanismus 
pro spravedlivou transformaci rozšiřuje oblast, v níž má EIB bohaté zkušenosti,“ říká vedoucí divize EIB pro 
regionální rozvoj Leonard Reinard. „Tato transformace bude jedinečná pro každé město či region. Neexistuje 
zde jedno univerzální řešení. Každý region musí sestavit svůj vlastní, specifický plán transformace a banka 
pak pomůže s jeho přeměnou na konkrétní investiční plány a projekty.“

Odbor pro poradenskou podporu projektů pomohl Oradee a dvěma dalším rumunským městům vymyslet 
ekologičtější a efektivnější budoucnost pro jejich systémy centrálního zásobování teplem. Město Oradea již 
testuje možnosti využití geotermální energie z vody nacházející se 2 kilometry pod zemským povrchem. 
Tento zdroj může pokrýt 7 % spotřeby energie pro městské vytápění. Systém centrálního zásobování dodává 
teplo a teplou vodu 70 % z 200 000 obyvatel města. „Bez EIB by nám trvalo mnohem déle pochopit, co se 
odehrává na evropské úrovni,“ říká Maghiar.

Tato služba je čím dál spolehlivější, což městu umožňuje přilákat do systému další účastníky z řad občanů  
i podniků. „Město, které se rozhodlo učinit tento krok, objevilo svatý grál městského plánování,“ podotýká 
vedoucí odboru EIB Sebastian Hyzyk. „Zvyšuje atraktivitu svého území pro občany. A právě z občanů dnes 
vycházejí potřebné znalosti i růst.“ V roce 2020 má tento odbor v plánu uskutečnit obdobné projekty v dal-

Základním kamenem úlohy, kterou EIB sehrává v mechanismu pro spravedlivou 
transformaci Evropské komise, je dlouhá tradice investic do chudších regionů 
Evropy v rámci pilíře soudržnosti.
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ších čtyřech rumunských městech, a to v rámci svého sedmiletého programu poradenství v hodnotě 70 mili-
onů eur.

Přínosy pro Evropu

Společnost KCM již od nepaměti zpracovává kovy, zejména zinek a olovo, v těžařském regionu okolo dru-
hého největšího města Bulharska, Plovdivu. Společnost v současné době modernizuje svůj výrobní proces, 
aby dosáhla vyšší efektivity využití zdrojů, poskytla lepší ochranu zdraví pro svých 1 500 pracovníků, a splnila 
budoucí, přísnější předpisy na ochranu životního prostředí v hutnictví.

EIB podpořila v roce 2019 společnost KCM úvěrem ve výši 65 milionů eur, který jí pomůže modernizovat pro-
cesy a zvýšit využití „druhotných surovin“ – zinku a olova z recyklovaných materiálů, jako jsou baterie, kotelní 
prach a oxidy. Nová zařízení instalovaná společností umožní větší automatizaci výroby zinku a olova, jež 
bude zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Zvýší se také kapacita pro recyklaci. „Tento projekt je přínosem 
pro celou Evropu, protože ukazuje, jak by měl vypadat hutní průmysl v 21. století,“ říká generální ředitel KCM 
Ivan Dobrev. „Úvěr nám pomůže rozšířit naši technologii a tím zvýšit její hodnotu.“

Úvěr získal záruku z Evropského fondu pro strategické investice, protože podporuje inovativní společnost, 
která je jediným dodavatelem olova a zinku ve střední a jihovýchodní Evropě. „Tyto materiály mají 
zásadní význam pro další odvětví v regionu, jako je výroba automobilů a stavebnictví,“ říká Venera Gand-
zhova, úvěrová pracovnice, jež má projekt na starosti. Bude mít také řadu přínosů pro životní prostředí. 
„Tento projekt sleduje trend v celém odvětví, kterým je větší využití recyklovaných materiálů zpracováva-
ných technologiemi, které vykazují vysokou účinnost z hlediska spotřeby energie a zdrojů,“ dodává inže-
nýrka EIB Liesbet Goovaerts. „To odpovídá Pařížské dohodě.“

Spravedlivá transformace pro životní prostředí a obyvatele

Spravedlivá transformace není jen otázkou podnikání. Má také důležitý sociální aspekt. To dokládá projekt 
podepsaný ze strany EIB v roce 2019, jehož účelem je financování opatření k rekonstrukci a zvýšení energe-
tické účinnosti 9 600 sociálních bytů v bývalém hornickém regionu Nord-Pas-de-Calais v severní Francii. Úvěr 
ve výši 153 milionů eur přispívá k ochraně klimatu tím, že snižuje spotřebu energie na straně celkem 
22 457 příjemců. Přináší také domácnostem každoroční úspory na platbách za energie ve výši 1 200 eur.

Úvěr tvoří součást projektu v hodnotě 765,2 milionu eur, který realizuje místní společnost Maisons & Cités 
zabývající se bytovou výstavbou. „Nejde jen o stavbu domu, ve kterém se lépe žije anebo který je lepší pro 
životní prostředí,“ říká inženýr EIB Souad Farsi. „Toto je dobré pro životní prostředí a zároveň i pro lidi.“ 
A to je v kostce celý princip „spravedlivé transformace“.

” Město, které se rozhodlo učinit tento krok,  
objevilo svatý grál městského plánování. “

Sebastian Hyzyk, odbor EIB pro poradenskou podporu projektů

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE
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B a n k a  v y d a l a  d l u h o p i s y  
v 17 různých měnách, přičemž 

většina je denominována v základních 
měnách, tedy v eurech, amerických 
dolarech či britských librách. Diverzifi-
kované zdroje a doby splatnosti zajiš-
ťují flexibilitu její strategie financo-
vání. Denominace ve více měnách 
zároveň EIB umožňuje v ýplatu  
v některých lokálních měnách.

KDE SE BEROU PENÍZE

Evropská investiční banka, která je z hlediska objemu vydaných dluhopisů  
a poskytnutých úvěrů největší mnohostrannou finanční institucí na světě, zís-
kala v roce 2019 na mezinárodních kapitálových trzích finanční prostředky  
v objemu 50,3 miliardy EUR. Emise banky jsou cíleny na investory, kteří zpravi-
dla nemají zájem o investice v Evropě a kteří tak nepřímo přispívají na evropské 
projekty tím, že investují do dluhopisů EIB.

PODLE MĚNY

EUR USD

SEVERNÍ, 
STŘEDNÍ A 
JIŽNÍ  
AMERIKA

12 %12 % 10 %

45,10 % 27,52 %
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GBP JINÉ

BLÍZKÝ VÝCHOD A AFRIKA

1 %1 % 2 %

EVROPA

70 %66 % 67 %
ASIE

17 %21 % 21 %

EIB získala v roce 2019 na  
mezinárodních kapitálových trzích částku 

50,3 mld. eur

27,52 % 12,27 % 14,68 %

20192017 2018
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E IB je jednak subjektem Evropské unie nesoucím odpovědnost vůči členským státům a také bankou, jež 
při rozhodování, řízení a kontrole uplatňuje nejlepší použitelnou bankovní praxi. V roce 2019 sestávala 

Rada guvernérů z ministrů vlád každého z tehdejších 28 členských států, zpravidla ministrů financí.  
S odchodem Spojeného království z EU ke dni 1. února 2020 klesl tento počet na 27. Guvernéři vydávají 
obecné směrnice týkající se úvěrové politiky banky a schvalují její roční účetní výkazy. Rozhodují o zvýšení 
kapitálu a o účasti banky na financování operací mimo EU. Jmenují také správní radu, řídící výbor a výbor pro 
audit. 

Správní rada rozhoduje o úvěrech, programech vydávání dluhopisů a dalších otázkách financování. Schází 
se desetkrát ročně, aby zajistila fungování banky v souladu se Smlouvami EU, vlastním statutem banky a vše-
obecnými směrnicemi stanovenými Radou guvernérů. Ode dne 1. února 2020 má správní rada 28 členů,  
z nichž po jednom nominují všechny členské státy a jednoho Evropská komise. Má také 31 zastupujících 
členů. Za účelem rozšíření odborných kapacit správní rady může být do rady kooptováno šest odborníků bez 
hlasovacího práva. Rozhodnutí se přijímají většinou představující alespoň 50 % kapitálu upsaného členskými 
státy a jednou třetinou členů správní rady s hlasovacím právem, nestanoví-li statut jinak. Správní radě před-
sedá předseda, který se neúčastní hlasování.

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

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

ŘÍZENÍ

Nahrazení kapitálu Spojeného království

V roce 2019 rozhodla Rada guvernérů EIB jednomyslně o tom, že odchod Spojeného království z Evropské unie 
nebude mít žádný vliv na vysoký upsaný kapitál EIB. Podíl Spojeného království na splaceném kapitálu před Brexitem 
činil 3,5 miliardy eur, společně s 35,7 miliardami eur disponibilního kapitálu. Na základě dohody o vystoupení byl 
upsaný kapitál Spojeného království nahrazen formou poměrného navýšení kapitálu upsaného zbylými 27 členskými 
státy EU. Spojené království poskytne záruku na částku odpovídající jeho disponibilnímu kapitálu a EIB mu vrátí jeho 
splacený kapitál ve 12 ročních splátkách. Rozhodnutí Spojeného království odejít z EU nebude mít žádný podstatný 
vliv na úvěrový rating AAA skupiny EIB. Skupina i nadále v plném rozsahu dostojí stávajícím smlouvám o financování 
projektů a investic ve Spojeném království. Krom toho se ke dni 1. března 2020 navýšil kapitál EIB upsaný Polskem  
a Maďarskem. Kapitál banky je tak vyšší, než byl v období před Brexitem.
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•  Nejvyšší prioritou budou práce v oblasti ochrany klimatu a udržitelnosti z hlediska životního pro-
středí. S ohledem na závazek Evropské investiční banky vyčlenit alespoň 50 % jejího financování pro tyto 
účely a cíl mobilizovat více než 1 bilion eur na investice během příští dekády, bude nutné začít v roce 2020 
s nezbytnými úpravami. Do konce roku 2020 ukončíme veškeré financování, které není v souladu s cíli 
Pařížské dohody.

•  V souladu se zakládacími dokumenty Evropské investiční banky zůstává i nadále jejím hlavním účelem 
podpora hospodářské a sociální soudržnosti a konvergence. Příští politika soudržnosti EU bude platit 
v období 2021-2027. V současné době se očekává, že na základě nových kritérií způsobilosti vzroste počet 
méně rozvinutých a přechodových regionů. Evropská investiční banka bude pracovat společně s Evrop-
skou komisí zejména na navrhovaném mechanismu pro spravedlivou transformaci, který by měl pomoci 
regionům, jež jsou v současné době závislejší na fosilních palivech, přejít na nízkouhlíkové a odolné 
hospodářství.

•  Skupina EIB bude pokračovat v přípravách na realizaci mandátů EU ve Víceletém finančním rámci po 
roce 2020 a budou vedena jednání s Komisí ohledně finančních produktů, které budou pro tento účel 
použity. Předběžné znění nařízení InvestEU přijaté v dubnu 2019 potvrzuje úlohu skupiny EIB jako hlav-
ního partnera, odpovědného za uskutečnění 75 % programu. V rámci nástroje pro sousedství a rozvo-
jovou a mezinárodní spolupráci navrhovaného Komisí budou skupině EIB poskytnuty rozpočtové 
záruky a finanční nástroje potřebné k tomu, aby mohla sehrát svou úlohu strategického partnera mimo EU.

•  Evropská rada zahájila jednání o zvýšení efektivity a dopadu evropské architektury rozvojového finan-
cování, pokud jde o úlohu Komise, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky.  
V roce 2020 budou dále zkoumány různé možnosti v tomto směru, včetně založení dceřiného subjektu EIB 
pro rozvojové financování.

•  Na základě důkladného přezkoumání kapitálových aktivit bude cílem nové kapitálové strategie sku-
piny lépe řešit investiční mezery na kapitálovém trhu a podporovat mobilizaci soukromého kapitálu  
k dosažení co možná největšího politického dopadu. Diverzifikovanější finanční sektor s velkým podílem 
kapitálového financování pomůže stabilizovat finanční systém a zlepšit přístup dynamických a inovativ-
ních podnikatelů v EU ke zdrojům financování.

•  Orientační cíl, pokud jde o hodnotu operací podepsaných v roce 2020, činí 63 miliard eur. V sou-
časné době očekáváme, že stejná úroveň bude platit i v letech 2021 a 2022.

Celá veřejná verze operačního plánu na rok 2020 je k nahlédnutí zde: https://www.eib.org/en/publications/
operational-plan-2020

https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
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Climate
Solutions

Why climate 
is the world's 
most pressing 
challenge – and 
what you can 
do about it

Poslechněte si podcast Klimatická řešení https://www.eib.org/climate-podcast 

Přečtěte si odborné články na našem blogu https://www.eib.org/climate-solutions

Stáhněte si e-knihu https://www.eib.org/climate-ebook

Změna klimatu je největší hrozbou pro lidstvo. Ovšem s 
ohledem na to, kolik lidí musí reagovat tolika různými způsoby, 
není snadné zjistit, co byste měli v této věci udělat vy. V 
dokumentu Klimatická řešení jsou podrobně popsány 
hrozby, možná řešení i to, jak právě vy můžete napomoci jejich 
uskutečnění. Ať už se pohybujete ve světě politiky či finančních 
institucí, nebo jste jen prostý občan, dokument Klimatická 
řešení vám bude návodem, jak přispět k záchraně lidstva.





Skupina EIB se skládá  

z Evropské investiční banky a  

z Evropského investičního fondu. CS   05/2020

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019

print: ISBN 978-92-861-4621-3
pdf: ISBN 978-92-861-4598-8

Z
ELEN

Á
 N

IT      Z
PR

Á
V

A
 O

 Č
IN

N
O

S
TI Z

A
 R

O
K

 20
19

ZELENÁ NIT


	Blank Page



