Informace týkající se politiky
transparentnosti skupiny EIB pro
předkladatele projektů a partnery
1. Obecně
Skupina EIB má politiku transparentnosti, která je v souladu
s mezinárodními osvědčenými postupy a se standardy
transparentnosti jiných orgánů a institucí EU. EIB jako banka
EU a instituce EU nese zvláštní odpovědnost za to, že bude
otevřená a transparentní vůči zúčastněným stranám.
Politika dává veřejnosti právo požádat o zpřístupnění všech
informací a dokumentů v držení EIB. Současně zajišťuje
ochranu důvěrných informací v držení banky, které jí poskytli
její klienti a projektoví partneři.
Účelem tohoto dokumentu je informovat předkladatele
projektů, které EIB plně či částečně financuje nebo může
financovat, a další partnery EIB o některých hlavních
ustanoveních politiky transparentnosti a o jejich konkrétním
použití pro informace vypracované nebo obdržené bankou
v souvislosti s jejími operacemi.
Tento dokument nepodává úplný a komplexní přehled politiky
transparentnosti skupiny EIB. Byl vypracován výhradně pro
informační účely a nezakládá žádná práva.
Pravidla a postupy banky ohledně přístupu k informacím
vymezuje její politika transparentnosti a předkladatelé
projektů a další zainteresované strany by se měli na tuto
politiku odkazovat jako na zdroj spolehlivých informací.

2. Základ politiky transparentnosti EIB
•	Zásada otevřenosti orgánů, institucí a jiných subjektů EU je
stanovena ve Smlouvě o Evropské unii (SEU) a ve Smlouvě

o fungování Evropské unie (SFEU), zejména v článku 1 SEU
a čl. 15 odst. 1 SFEU.
•	Kromě toho musí banka jako instituce EU rovněž dodržovat
konkrétní nařízení EU, např. nařízení (ES) č. 1367/2006 o
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím,
účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a
subjekty Společenství. Podle čl. 15 odst. 3 SFEU zajišťuje EIB
při výkonu své správní funkce také soulad svých pravidel
o přístupu k dokumentům s použitelnými nařízeními EU, které
stanovují obecné zásady a omezení přístupu k dokumentům,
zejména s nařízením (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.
•	Skupina EIB proto přijala politiku transparentnosti, která
zavádí do praxe tento regulační rámec upravující pravidla
a postupy skupiny.

3. Obsah politiky transparentnosti EIB
•	Úplné znění politiky je ke stažení na této internetové
stránce banky: (www.eib.org/infocentre/publications/all/
eib-group-transparency-policy.htm).
•	Politika dává veřejnosti právo požádat o zpřístupnění
informací a dokumentů v držení EIB a popisuje postup
tohoto zpřístupnění. Dále popisuje celkový přístup banky,
pokud jde o transparentnost, dialog se zúčastněnými
stranami a veřejné konzultace. Popisuje také informace,
které banka pravidelně zveřejňuje na svých internetových
stránkách, stejně tak jako mechanismus vyřizování stížností
a mechanismus odvolání banky.

4. Pravidla a povinnosti v oblasti zpřístupnění informací
•	EIB pravidelně přijímá od veřejnosti (např. od občanů,
organizací nebo vysokých škol) žádosti o zpřístupnění
informací, které jsou vyřizovány v souladu s politikou
transparentnosti. Některé z těchto žádostí se týkají
informací a dokumentů klientů nebo partnerů banky.
•	Příslušná ustanovení týkající se zpřístupnění informací
vycházejí z „předpokladu přípustnosti zpřístupnění
informací“ (článek 5.1). To znamená, že zainteresovaným
osobám z řad veřejnosti lze na požádání v zásadě
zpřístupnit veškeré informace a dokumenty v držení EIB.
•	Banka však respektuje důvěrnost informací svých
obchodních partnerů a nezpřístupňuje informace, na něž
se vztahuje povinnost zachovávat profesní tajemství. Za
tímto účelem stanovuje politika výjimky ze zpřístupnění,
které chrání oprávněné zájmy obsažené v informacích
v držení banky. Popis těchto výjimek je v kapitole 5 politiky.
•	Neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění,
banka zejména nezpřístupní informace, pokud by se
zpřístupněním narušila ochrana:
–
obchodních zájmů předkladatele projektu (např.
zájmů chráněných na základě dohod o důvěrnosti
uzavřených bankou), článek 5.5;

•	Pokud jde o informace nebo materiály předložené či
vypracované třetí osobou, banka před zpřístupněním
takových informací či materiálů na základě žádosti
konzultuje dotčenou třetí osobu pro posouzení, zda
jsou informace nebo materiály podle její politiky
transparentnosti důvěrné, ledaže by bylo zjevné, že
dokument či materiál může, či nemůže být zpřístupněn
(článek 5.9). Zásada převažujícího veřejného zájmu se
týká také informací v držení EIB, které předložila či
vypracovala třetí strana.
•	V souladu s článkem 5.6 politiky transparentnosti je
přístup k informacím odepřen, pokud by zpřístupnění
vážně ohrozilo integritu rozhodovacího procesu banky.
•	Výjimky se dále vztahují na informace o jednotlivých
částkách, které místní banky poskytují z úvěrových linek
EIB na financování investic svých vlastních klientů. Tyto
informace spadají do kompetence zprostředkující banky
jako součást běžného obchodního vztahu mezi touto
bankou a jejími klienty.
•	Banka nebrání předkladatelům projektů, vypůjčovatelům
ani jiným příslušným stranám, aby poskytli informace/
dokumenty o svém vztahu a svých ujednáních s EIB, a vybízí
je, aby v souvislosti s financovanými projekty dodržovali
zásady transparentnosti uvedené v její politice.

–d
 uševního vlastnictví předkladatele projektu, článek 5.5.
•	Má se za to, že převažující veřejný zájem existuje například
tehdy, když se požadované informace týkají emisí do
životního prostředí. Takové informace je proto třeba
v zásadě na požádání zpřístupnit.

•	EIB musí odpovědět na žádost o zpřístupnění informací
do 15 pracovních dnů (článek 5.22). Ve výjimečných
případech, pokud se například žádost týká velmi dlouhého
dokumentu nebo pokud informace nejsou pohotově
k dispozici nebo je nelze snadno shromáždit nebo pokud
nelze poskytnout odpověď ve stanovené lhůtě, EIB se
vynasnaží poskytnout odpověď na takovou složitou
žádost do 30 pracovních dnů ode dne jejího přijetí
(článek 5.24).
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