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EIB: Banka Evropské unie

NEJVĚTŠÍ MULTILATERNÁLNÍ BANKA NA SVĚTĚ

Své finanční prostředky získáváme na mezinárodních 
kapitálových trzích a klientům je předáváme za výhodných 
podmínek

ZA 60 LET ZAINVESTOVÁNO PŘES 1,2 BILIONU EUR

CENTRÁLA V LUCEMBURSKU
54 kanceláří po celém světě. 3,800 zaměstnanců: Kromě 
finančních odborníků máme inženýry, ekonomy, poradce 
a experty

Více než 12 000 projektů ve více než 160 zemích. 
Crowd-in: zmobilizovány celkové investice ve výši 3 
miliard EUR

EIB úzce spolupracuje s dalšími institucemi EU na podpoře evropské integrace, 

rozvoji EU a podpoře politik EU ve více než 140 zemích po celém světě

Největší multilaterální banka na 
světě

Přední poskytovatel financování v 
oblasti klimatu – Klimatická banka
EU

Řízena členskými státy EU
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V roce 2021, Skupina EIB zainvestovala v České republice 1.19 miliard EUR
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Podpora skupiny EIB veřejnému sektoru – hlavní produkty

Investičné úvěry 

Regionální a místní orgány, 
firmy veřejného sektoru (veřejné služby)

Investiční náklady, obvykle po dobu až 
tří let, ale mohou být i delší. 

Banka EU obvykle kryje až 50% 
celkových nákladů projektu půjčkami 

EIB, které začínají na 25 milionech EUR.

Přímé financování dostupné pro obce a kraje ze strany EIB

Rámcové úvěry

Regionální a místní orgány, 
firmy veřejného sektoru (veřejné služby)

Investiční náklady (obvykle po dobu 3-5 
let) různých dílčích projektů investičního 

programu.

EIB kryje až 50% nákladů programu, které 
obvykle začínají od 38 milionů EUR. 

Produkt:

Příjemce:

Co:

Velikost:

EU financování:

PPP / struktury mimo rozvahu 

Regionální a místní orgány, 
a zájemci ze soukromého sektoru 

Účelově vytvořená struktura projektu s 
dlouhodobou perspektivou peněžních toků

EIB financuje až 50% -70% projektu o 
minimální velikosti 50 milionů EUR. 

Financování EIB je kompatibilní s granty EU  - a to až do výše 90 % nákladů projektu v regionech soudržnosti a 70 % mimo ně
InvestEU: Záruka EK umožňující financování rizikovějších projektů, zejména 
v oblasti udržitelné infrastruktury a sociálních investic a dovedností 

Mechanismus spravedlivé transformace a města: Úvěrový nástroj pro 
veřejný sektor, kombinovaný s dotací, pro podporu projektů v uhelných 
regionech

Mandáty
EIB
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Podpora skupiny EIB veřejnému sektoru

– Zprostředkované financování a poradenství pro menší obce

Zprostředkovaný úvěr na 
komunální infrastrukturu

ELENA technická asistence

Podpora pro lokální 
poradenský hub

NRB úvěry pro místní infrastrukturu 

Technická pomoc pro opatření energetické 
účinnosti (včetně EPC) pro obce 

Poradenství na míru pro přípravu 
projektů/finanční strukturování 
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Příklady projektů financovaných skupinou EIB

ELENA & Středočeský kraj Udržitelná doprava v Plzni
Rámcový program pro 

Pardubický kraj IV.

• S technickou podporou ELENA provede
Středočeský kraj komplexní
rekonstrukci přibližně 170 veřejných
budov s cílem zvýšit provozní účinnost,
zlepšit energetickou účinnost a snížit
emise skleníkových plynů.

• Renovace přibližně 120 těchto budov
by měla být provedena pomocí EPC.

• Kromě toho se plánuje připravit dalších
50 budov na renovaci energetické
účinnosti, která bude provedena
prostřednictvím standardních investic.

• EIB poskytla úvěr ve výši €124 milionu
Středočeskému kraji, mimo jiné na
investice v oblasti zajištění energetické
hospodárnosti veřejných budov

• Úvěr pomáhá Plzni realizovat strategii
udržitelné dopravy, jejímž cílem je
zlepšit městskou hromadnou dopravu
při minimalizaci negativních dopadů
dopravy na životní prostředí a na
městský život.

• Financování umožňuje nákup cca 34
tramvají a cca 34 trolejbusů, které
nahradí stávající vozidla.

• Součástí projektu je také
rekonstrukce depa a modernizace
infrastruktury dodávek elektřiny.

• Investice pomohou zlepšit kvalitu a
bezpečnost regionálních silnic,
přispějí ke komplexní renovaci
klíčových veřejných budov (pro
zdravotnictví a sociální péči,
vzdělávání, kulturu a správu), které
trpí buď zastaralostí, nízkými
standardy energetické účinnosti nebo
nedostatkem vhodného vybavení.

• Projekty podporované z rámce:

• Pardubická nemocnice, výstavba
centrálního pohotovostního
přijímacího pavilonu

• Moravská Třebová nemocnice,
nemocnice následné péče, výstavba
nové budovy nemocnice

• ELENA grant: 2.45 milionů EUR 
(odhadovaná výše investičního programu: 62 
milionů EUR 
• Rámcový úvěr: 124 milionů EUR

• Úvěr 50 milionů EUR (investiční náklady
163 milionů EUR).

• Příjemce půjčky: Plzeňské městské
dopravní podniky

• Úvěr 81.5 milionů EUR (investiční náklady
223 milionů EUR).

• 4. operace s krajem celkem zhruba 202 
milionů EUR 5
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Děkujeme za pozornost! 

Kancelář skupiny EIB v České republice

Klimentská 46, 
Praha 1, 110 02 

a.ferjencikova@eib.org

Kontakty

Andrea Ferjenčíková
Zástupkyně skupiny EIB v České republice
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Peter CHOVAN
Specialista pro úvěry ve veřejném sektoru v České republice

Country coordinator

T: +352 4379 83729
M: +352 691 284 766

p.chovan@eib.org


