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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je Evropská investiční banka a její přínos pro nové členské 

státy Evropské unie. Důvodem zvolení tohoto tématu, je skutečnost, ţe institut Evropské 

investiční banky (EIB) se zabývá širokou škálou oblastí, jeţ má dopady nejen na členské státy 

Evropské unie (EU), ale i na nečlenské evropské a mimoevropské země. Aktivity Evropské 

investiční banky částečně korespondují rovněţ s tematickým zaměřením regionální politiky 

EU. Regionální politika má velký význam pro celou Evropskou unii, jelikoţ sniţování 

nerovnoměrností regionů, vede ke správnému a vyváţenému fungování vnitřního trhu i 

měnové unie a tím je posilována konkurenceschopnost EU, jsou vytvářena tak potřebná nová 

pracovní místa a je podporován udrţitelný rozvoj, je posilována sociální a ekonomická 

koheze a solidarita mezi členskými státy. 

Hlavními nástroji pro poskytování finanční pomoci v rámci regionální politiky EU jsou 

v současném programovacím období 2007 - 2013 strukturální fondy – Evropský fond 

regionálního rozvoje a Evropský sociální fond, Fond soudrţnosti. Nástroje Evropské 

investiční banky rovněţ přispívají k naplňování cílů regionální politiky EU a vedle 

strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti jsou také povaţovány za další pilíř regionální 

politiky EU. Při realizaci některých projektů je nápomocna Evropská investiční banka formou 

finanční i nefinanční pomoci. Pomoc poskytována EIB není svým rozsahem a mnoţstvím 

disponibilních finančních prostředků tak značná jako finanční pomoc ze strukturálních fondů, 

a i kdyţ je realizována formou úvěrů, přesto je z řad relevantních ţadatelů o pomoc, tedy 

jednotlivých států, samosprávných celků, municipalit i soukromých subjektů zájem realizovat 

své investiční záměry pomocí prostředků poskytnutých bankou. 

Cílem bakalářské práce je pomocí dostupných zdrojů, charakterizovat postavení a 

činnost Evropské investiční banky a analyzovat úroveň čerpání finančních prostředků 

poskytnutých EIB novým členským státům Evropské unie v období 2000 – 2011, a přiblíţit 

přínosy poskytnuté finanční pomoci pro státy střední a východní Evropy, Maltu a Kypr. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří tematických kapitol doplněných o úvod a závěr. 

První kapitola se věnuje základní charakteristice EIB, tedy popisu jejího postavení v rámci 

systému mezinárodních měnových institucí, historickému vývoji a organizační struktuře. Dále 

jsou v této kapitole popsány oblasti prioritních zájmů, cíle, nástroje a principy, na kterých je 

zaloţena. Druhá kapitola je věnována podpůrným programům EIB, a to jak finančním, tak i 
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nefinančním, prostřednictvím kterých EIB napomáhá realizaci projektů naplňujících její cíle. 

Třetí kapitola se zabývá poskytnutými finančními úvěry ze strany EIB vůči dvanácti novým 

členským státům, které přistoupily do EU v roce 2004 a 2007. Analýza finanční pomocí je 

zpracována pro období 2000 – 2011, přičemţ časové rozpětí je u jednotlivých zemí rozděleno 

rokem vstupu do EU a kaţdé období je zkoumáno samostatně s důrazem na nejdůleţitější 

úvěry z pohledu objemu finanční alokace a dle podílu poskytnutých úvěrů na HDP dané 

země. 
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2. Obecná charakteristika Evropské investiční banky 

2.1. Mezinárodní finanční instituce a Evropská investiční banka 

Na konci 2. světové války bylo jasné, ţe je nutné vytvořit nové poválečné měnové 

uspořádání, které by zaručilo měnovou a finanční stabilitu světa a podpořilo vyrovnaný růst 

mezinárodního obchodu. Vzniká Světová banka (World Bank, WB) a Mezinárodní měnový 

fond (International Monetary Fund, IMF), jde o hlavní finanční instituce usměrňující tok 

finančních prostředků z vyspělých do rozvojových zemí. Postupně začínají vznikat regionální 

rozvojové banky (RRB) a sub-regionální rozvojové banky (SRRB), které mají v rámci nového 

měnového uspořádání zvláštní postavení. Obě skupiny bank fungují na podobném principu 

jako WB. Princip spočívá v získávání peněţních prostředků od svých vlastníků a na 

mezinárodních finančních trzích, které jsou zapůjčovány ţadatelům za výhodných úrokových 

sazeb na projekty podporující regionální rozvoj v dané oblasti. Také základní myšlenka 

vzniku těchto finančních institucí je totoţná s ideou WB. Touto myšlenkou je přesun financí 

od bohatých k chudým zemím, které tyto země potřebují pro svůj investiční rozvoj a 

tyto investice nejsou schopni nebo nemají zájem pokrýt soukromý investoři
1
. 

V rámci integračních tendencí a rozvoje spolupráce mezi rozvojovými zeměmi na 

konci 50. let a v průběhu 60. let 20. století vznikají tři velmi významné regionální rozvojové 

banky. Jsou to Meziamerická rozvojová banka (Inter-American Development Bank, IADB), 

Africká rozvojová banka (African Development Bank, AfDB) a na asijském kontinentě o dva 

roky později Asijská rozvojová banka (Asian Development Bank, AsDB). Mezi další 

významnou RRB patří Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for 

Reconstruction and Development, EBRD), která vzniká v roce 1991 po pádu komunistického 

reţimu ve střední a východní Evropě. 

 Kromě těchto hlavních RRB existují ještě další instituce, které se liší převáţně 

geografickým zaměřením své investiční činnosti, počtem akcionářů a typem klientů. Zde lze 

zahrnout sub-regionální rozvojové banky a ostatní fondy
2
. Obecný název pro tyto instituce 

určuje zaměření jejich činnost. Specializují se na menší geografickou plochu nebo na určité 

                                                 

 

1
 Liška, Stavárek, 2003. 

2
 Tamtéţ. 
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oblasti pomoci a proto je důleţitá znalost specifických problémů těchto oblastí. Mezi hlavní 

cíle SRRB patří podpora integračních tendencí v rámci daného regionu. K významným a 

nejstarším reprezentantům této skupiny bank patří Evropská investiční banka (European 

Investment Bank, EIB). Další zástupci SRRB jsou Karibská rozvojová banka (Caribbean 

Development Bank, CDB), Středoamerická banka pro ekonomickou integraci (Central 

American Bank for Economic Integration, CABEI) či Andská rozvojová korporace (Andean 

Development Corporation, ADC). Mezi ostatní fondy se řadí např. Fond organizace OPEC 

(OPEC Fund), Severský rozvojový fond (Nordic Development Fund) či Arabský fond pro 

ekonomický a sociální rozvoj (Arab Fund for Economic and Social Development, AFESD)
3
. 

 Podstata fungování EIB vychází z myšlenek WB a RRB. Jedná se o mezinárodního 

finančního zprostředkovatele, mezi jehož akcionáře patří jak ekonomicky rozvinuté 

země, tak méně ekonomicky rozvinuté země. 

 

2.2. Historie Evropské investiční banky 

Evropská investiční banka byla zaloţena Římskými smlouvami
4
 roku 1958, jako 

autonomní finanční instituce
5
. Členská základna je tvořena všemi 27 členskými státy 

Evropské unie (European Union, EU). Její sídlo se nachází v Lucemburku. Způsoby a 

prioritní oblasti pro její financování jsou definovány ve Smlouvě o založení Evropského 

hospodářského společenství v hlavě IV, článek 130 (po vstupu Lisabonské smlouvy 

v platnost, tedy od roku 2009 ve Smlouvě o fungování Evropské unie, část šestá, hlava I, čl. 

309). Nedílnou součástí obou smluv je Protokol o statutu EIB, kterým se řídí činnost banky. 

Hlavním úkolem EIB bylo přispívat k rovnoměrnému a vyváženému rozvoji vznikajícího 

společného trhu. Toto mělo být prováděno poskytováním neziskových půjček a záruk 

financování.
6
 

                                                 

 

3
 Liška, Stavárek, 2003. 

4
 Římské smlouvy byly podepsány 25. března 1957, vstoupily v platnost 1. ledna 1958 a obsahovaly dvě 

smlouvy: Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Smlouvu o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii (Euratom). Tyto smlouvy podepsaly zástupci šesti zemí: Německa, Francie, 

Itálie, Lucemburska, Nizozemí a Belgie. 
5
 Dušek, 2007. 

6
 http://www.euroskop.cz/gallery/2/754-smlouva_o_es.pdf, 2011. 
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Předloţené projekty zahrnovaly všechny oblasti hospodářství. Důraz byl kladen na 

projekty týkající se: 

- rozvoje zaostalých oblastí, 

- modernizace a znovu vybudování průmyslových oblastí (zejména po 2. sv. 

válce),  

- nových oblastí hospodářství, které by mohly kladně pomoci při budování 

společného trhu, 

- jednotlivých členských zemí, které se svým významem dotýkaly všech 

členů EHS, tyto země však nebyly schopny pokrýt tyto projekty vlastními 

prostředky. 

 V prvních dvou letech fungování EIB tj. 1959 a 1960 byly finanční prostředky vyuţity 

na územích členských států EHS (Německo, Francie, Itálie a Lucembursko)
7
. Jen ve 

výjimečných případech a po jednomyslném schválení Radou guvernérů, mohly být finanční 

prostředky na investiční projekty směrovány i mimo území členských států EHS. 

Po podpisu první mezinárodní Dohody v Yaoundé
8
 (hlavní město Kamerunu) dne 20. 

července 1963, o rozvojové pomoci 18 bývalým koloniím
9
, byly poskytovány první úvěry na 

investiční činnost do těchto oblastí. Na začátku této spolupráce byl objem finančních 

prostředků směřujících do bývalých kolonií členských států EHS malý. První čerpání 

proběhla v roce 1965, celkem bylo poskytnuto 2,23 mil. EUR, coţ nebylo ani 1 % z celkové 

finanční pomoci poskytnuté v roce 1965. Objem poskytnutých úvěrů se zvyšoval, jak ukazuje 

tabulka č. 2.1. Převáţnou část prostředků do rozvojových zemí poskytoval Evropský 

rozvojový fond (European Development Fund, EDF)
10

. V současnosti EIB poskytuje úvěry do 

osmi definovaných oblastí, jedná se o kandidátské a potencionální kandidátské země, země 

                                                 

 

7
 http://www.eib.org/about/procurement/index.htm, 2012. 

8
 Dohoda z Yaoundé, byla první v řadě o rozvojové pomoci, následovala druhá Dohoda z Yaoundé, poté 

navazovaly Dohody z Lomé I-IV (hl. město Toga) a Dohoda z Cotonu (Benin). V součastné době zahrnuje 

rozvojová pomoc EU 79 zemí z Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT).  
9
 Jednalo se o francouzské, italské, belgické a nizozemské, leţící pouze na africkém kontinentu, známé pod 

názvem Sdruţení afrických zemí a Madagaskaru. 
10

 Evropský rozvojový fond byl zaloţen roku 1959. Jde o mezivládní fond, který stojí mimo rozpočet EU. Jeho 

hlavním cílem je financování rozvojové pomoci a podpora hospodářského růstu v zemích AKT. 

http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
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Středomoří, partnerské země na východě, africké, karibské a tichomořské státy včetně ZZÚ
11

 

a Jihoafrické republiky, oblast Asie a Latinské Ameriky, země ve Střední Asii. V současné 

době tvoří investice mimo EU 10 % z objemu poskytovaných úvěrů
12

. 

Tabulka č. 2.1: Výše rozvojové pomoci v letech 1965 – 2010 (v mil. EUR) 

Roky 1965 1970 1980 1990 2000 2010 

Výše pomoci 2,23 15 393 462 4119 8800 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/, 2011; vlastní zpracování 

Smlouva o Evropské Unii, jeţ vstoupila v platnost 1. 11. 1993, zachovala pravomoci a 

oblasti působení beze změn, přidala však moţnost spolufinancovat investiční projekty 

členských zemí, které jsou financovány ze strukturálních fondů či jiných finančních nástrojů 

EU. 

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost 1. 12. 2009, také ponechala oblasti 

působnosti, kde se můţe EIB podílet na financování, beze změn.  

 

2.3. Cíle, principy a nástroje Evropské investiční banky 

Cíle Evropské investiční banky 

Evropská investiční banka se zabývá střednědobým a dlouhodobým financováním 

investičních projektů, které jsou v souladu s cíli politik EU a pomáhají k rovnováţnému 

rozvoji, hospodářské a sociální soudrţnosti členů EU, i mimo ni. Cílem je napomáhat vyřešit 

klíčové problémy současné společnosti. Aby se EIB podařilo dostát svým závazkům vůči 

akcionářům, je vypracováván „operační plán“ na tříleté období. V současné době je platný 

operační plán na období 2012-2014, kde je stanoveno 6 prioritních cílů, které se mimo jiné 

snaţí podpořit i strategii Evropa 2020
13

. 

                                                 

 

11
 ZZÚ jsou mimo evropské země a území, které mají specifický vztah k  Nizozemí, Velké Británii, Dánsku a 

Francii. V současné době se jedná o 21 zemí a území např. Francouzská Polynésie, Grónsko, Novou Kaledonii a 

závislá území, Britské Panenské ostrovy, Britské indickooceánské území, Britské území v Antarktidě, Turks a 

Caicos. 
12

 Zpráva o činnosti EIB, 2011. 
13

 Strategie Evropa 2020 stanovuje pět základních cílů: zaměstnanost  inovace, výzkum a vývoj  energetika a 

změna klimatu   chudoba a sociální vyloučení. 

http://www.eib.org/projects/


11 

 

Prioritní cíle pro období 2012-2014 jsou řazeny do 6 následujících oblastí
14

: 

- Hospodářská a sociální soudržnost a konvergence – jedná se o 

podporování méně rozvinutých oblastí a regionů v Evropě. Finanční 

prostředky mohou být vyuţity na regionální infrastrukturu, energetickou 

účinnost se zaměřením na obnovitelné zdroje a ochranu ţivotního prostředí.  

- Implementace znalostní ekonomiky – v praxi znamená investice do 

vzdělávání, inovací, výzkumu či vývoje. Tento cíl je důleţitý pro 

konkurenceschopnost Evropy, má důleţitou roli v boji proti chudobě, 

sociálnímu vyloučení a nerovnostem. Zde mohou být financovány mimo 

jiné oblasti od předškolního aţ terciální vzdělávání, odborná příprava i 

vzdělávání dospělých. 

- Rozvoj transevropských sítí (Trans-European Networks, TEN) – 

podporuje fungování vnitřního trhu. Jedná se podporu dopravní, 

telekomunikační a energetické infrastruktury. EIB svými odbornými 

znalostmi a zkušenostmi podporuje důleţité partnerství mezi soukromým a 

veřejným sektorem.  Prioritně jsou financovány přeshraniční projekty. 

- Podpora malých a středních podniků – vede ke zvýšení hospodářského 

růstu a k zajištění zaměstnanosti. Tento cíl není realizován přímo EIB, ale 

pomocí finančních zprostředkovatelů, kterým jsou otevřeny úvěrové linky a 

jejich závazkem je poskytnout za kaţdé euro od EIB nejméně další jedno 

euro, tímto se fakticky výše úvěru pro malé a střední podniky (MSP) 

zdvojnásobuje. 

- Ochrana a zlepšování životního prostředí a podpory udržitelného 

společenství – na základě tohoto cíle jsou podporovány investice nejen do 

ţivotního prostředí, ale i do zdraví, podpory klimatu a udrţitelné dopravy. 

V oblasti klimatu jsou důleţité investiční projekty, které se týkají 

nízkouhlíkových technologií, jeţ sniţují emise skleníkových plynů. 

                                                 

 

14
 http://www.eib.org/projects/topics/index.htm, 2011. 
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- Podpora vytvoření udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné dodávky 

energie – zde je vyjádřeno poslání v rámci energetické politiky EU a tím je 

bezpečnost dodávek, udrţitelnost a konkurenceschopnost. 

Cíle mimo EU jsou řízeny na základě celé řady mandátů, které byly bance uděleny, 

aby podporovala rozvojovou politiku a politiku spolupráce EU s partnerskými zeměmi. 

V současné době EIB operuje asi ve 160 zemích mimo EU. Spolupráce je rozdělena na 

několik geografických oblastí, které jsou uvedeny výše. Země, které byly úspěšnými ţadateli 

o půjčku, ukazuje Příloha č. 1. 

Principy Evropské investiční banky 

Evropská investiční banka má společenskou odpovědnost, ta se projevuje tím, ţe 

banka poskytuje peněţní prostředky pouze na tzv. životaschopné projekty. Tyto projekty 

musí splňovat celou řadu hledisek, aby byly podpořeny. Důraz je kladen na hledisko 

dopadu projektu na ţivotní prostředí a sociální oblast. Projekty musejí splňovat všechny 

environmentální zásady a normy EU. Také musí být transparentní, etické a udrţitelné, v rámci 

těchto zásad jsou projekty přístupné veřejnosti. Při jejich realizaci musí být dodrţovány lidská 

práva a sociální standardy, které vycházejí z Listiny základních práv. U projektů není 

tolerována ţádná korupce, podvody a jiné nekalé praktiky
15

. 

Nástroje Evropské investiční banky 

Evropská investiční banka, stejně jako všechny RRB, získává finanční prostředky na 

mezinárodních kapitálových trzích a jelikoţ má rating AAA
16

, můţe si půjčovat za velmi 

výhodných podmínek. Z této skutečnosti následně mohou profitovat ţadatelé o úvěry EIB, 

úroková sazba poskytovaných úvěrů je niţší neţ u komerčních bank. Dalším způsobem 

získávání finančních prostředků je emise dluhopisů a cenných papírů. V případě, ţe by EIB 

nebyla schopna získat nutné prostředky na kapitálových trzích za výhodných podmínek, můţe 

                                                 

 

15
  Zpráva o činnosti EIB, 2011. 

16
 Rating AAA jí byl opět potvrzen v roce 2010 a to z důvodů velké podpory akcionářů, silné kapitálové 

základny, vysoké kvality aktiv, obezřetnému řízení rizik a zdravé strategie v oblasti získávání finančních 

prostředků na kapitálových trzích. 
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Rada guvernérů, na podnět Správní rady, kvalifikovanou většinou rozhodnout, ţe její členové 

poskytnou bance zvláštní úročenou půjčku
17

. 

 V roce 2010 získala banka díky emisi dluhopisů na ochranu klimatu celkem 543 mld. 

EUR
18

. Tyto dluhopisy jsou výjimečné, protoţe finanční prostředky získané díky nim, jsou 

určeny na projekty v oblasti klimatu. Dluhopisy na ochranu klimatu jsou vydávány jiţ od roku 

2007. 

Pro financování projektů existují nástroje, které pomáhají ţadatelům usnadnit přístup 

k úvěrům. V rámci regionální politiky byly kromě technické pomoci vytvořeny speciální 

nástroje, mezi něţ patří
19

: 

- Finanční nástroj na sdílení rizika (Risk Sharing Finance Facility, RSFF) – 

poskytuje finance na špičkový výzkum, inovace a vývoj v rámci sedmého 

rámcového programu pro výzkum a vývoj. Tento nástroj vytvořila EIB a 

Evropská Komise společně v roce 2007, aby nebyla oslabena 

konkurenceschopnost EU, jelikoţ investice do výzkumu ze soukromého 

sektoru dosahují nízkých finančních příspěvků. 

- Strukturovaný finanční nástroj (Structured Finance Facility, SFF) – byl 

vytvořen v roce 2001 a má vytvářet přidanou hodnotu díky podpoře 

prioritních projektů, které mají vyšší rizikový potencionál, neţ jaký banka 

obvykle předpokládá. Oblasti pro financování jsou transevropské sítě, 

iniciativa Inovace 2010
20

, spolupráce partnerských zemí a energie. 

- Čistější evropská doprava (European Clean Transport Facility, ECTF) – 

jedná se o nástroj, který podporuje investice do výzkumu, inovací a vývoje 

v oblasti evropského dopravního průmyslu při sniţování emisí a jeho 

energetické účinnosti. Zahrnuje ţelezniční, automobilový, lodní a letecký 

                                                 

 

17
 Statut EIB, 2010. 

18
 Zpráva o činnosti EIB, 2011. 

19
 http://www.eib.org/projects/topics/sme/credit-lines/index.htm, 2011. 

20
 Iniciativa Innovation 2010 podporuje výzkum a vývoj, informační a komunikační technologické sítě, 

rozšíření inovací, vzdělávání lidského kapitálu a také rozvoj malého a středního podnikání.  

http://www.eib.org/projects/topics/sme/credit-lines/index.htm
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průmysl. Podporuje investice do hromadné dopravy ve velkých městech 

s cílem omezit zde automobilovou dopravu a tím sníţit emise. 

Kromě výše uvedených speciálních nástrojů existují ještě jiné nástroje, programy a 

iniciativy, mezi něţ patří
21

: 

- Nástroj pro úvěrové záruky pro projekty transevropských sítí v oblasti 

dopravy (Loan Guarentee Instrument for Trans-European Transport 

Network Projects, LGTT), který společně vytvořily EIB a Evropská komise. 

Jeho úkolem je vyřešit riziko provozu u projektů týkajících se TEN tak, aby 

soukromí investoři toto riziko nemuseli řešit. Dále má pomoci v počátečních 

fázích realizace projektů, kdy musejí soukromý investoři pouţívat vlastní 

finance, neţ dojde k proplacení provedených prací. 

- Program NER300 – EIB zde nefunguje jako poskytovatel financí, ale jako 

hodnotitel projektů, organizuje prodej povolenek na emise, které slouţí 

k financování grantů. Tento program podporuje oblasti zachycování a 

ukládání uhlíku a inovační projekty v oblasti obnovitelných zdrojů. 

- Nástroj pro evropsko-středomořské investice (Facility for European – 

Mediterranean Investment and Partnership, FEMIP) vznikl v roce 2002 a 

spadají zde veškeré projekty prováděné ve Středomoří. Jeho prioritami je 

podpora hospodářského růstu a sociálního rozvoje a to pomocí podpory 

soukromého sektoru a institucionálních změn, které by měly přinést lepší 

podmínky pro investice. 

- EIBURS – jedná se o program podpory výzkumu na vysokých školách, 

který je v souladu s cíli EIB a podpoří zvýšení konkurenceschopnosti EU. 

V rámci programu jsou evropským vysokoškolským výzkumným 

střediskům poskytovány granty, peněţní prostředky aţ do výše 100 tis. 

EUR, které mohou být pouţity na samotný výzkum nebo na podporu 

výzkumu tj. vzdělávání, podpora šíření výsledků výzkumu. Na kaţdý 

                                                 

 

21
 http://www.eib.org/projects/topics/index.htm, 2011. 
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akademický rok jsou vţdy vyhlášena témata, na která mohou být grantové 

projekty zaměřeny. 

- STAREBEI – jde o program určený pro vysoké školy. Jeho principem je, 

ţe EIB navrhne výzkumné projekty a poskytne odborníky jako konzultanty 

pro mladé výzkumníky a také na ně dohlíţí pověřená osoba z řad EIB. Obou 

programů, tedy EIBURS a STAREBEI, se mohou účastnit vysoké školy ze 

zemí EU, a také z kandidátských a potencionálních kandidátských zemí.  

 

2.4. Organizační struktura 

Východiskem pro vytvoření funkční a transparentní organizační struktury EIB se stala 

organizační struktura WB. Základem řídící struktury a zároveň nejvyšším orgánem je Rada 

guvernérů
22

, která je tvořena jedním zástupcem z kaţdé členské země, rozhoduje o 

nejdůleţitějších záleţitostech banky. Dalším orgánem je Rada výkonných ředitelů, která se 

zaobírá kaţdodenní činností banky, a hlavním představitelem banky je prezident EIB, jímţ je 

od roku 2012 Werner Hoyer. Struktura EIB umoţňuje, aby banka rozhodovala o poskytování 

úvěrů a půjček na základě svých stanovených prioritních cílů. Strukturu lze rozdělit do tří 

oblastí: 

- akcionáře,  

- orgány upravené statutem Evropské investiční banky,  

- skupiny zřízené na základě interních stanov. 

Akcionáři jsou členské státy EU, kaţdý nový člen EU se také stává automaticky 

členem EIB a musí zde sloţit svůj podíl. Podíl na základním kapitálu je stanoven podle 

ekonomické síly daného státu, toto je vyjádřeno HDP, v době přistoupení do EU. V době 

zaloţení činil základní kapitál banky 1 miliardu zúčtovací jednotky
23

. V roce 2010 byl 

základní kapitál banky 232,39 mld. EUR
24

.  Největšími akcionáři jsou Německo, Francie, 

                                                 

 

22
 Cini, Borragan, 2010. 

23
 Zúčtovací jednotkou bylo ryzí zlato, jedné zúčtovací jednotce odpovídalo 0,888 g ryzího zlata. 

24
 Zpráva o činnosti EIB, 2011. 



16 

 

Itálie, Velká Británie, nejmenší podíl na akciích mají Malta, Estonsko, Lotyšsko a Kypr. 

Přesný přehled podílů je uveden v Příloze č. 2. 

Orgány stanovené statutem EIB jsou čtyři a řadí se mezi ně
25

: 

- Rada guvernérů, 

- Správní rada, 

- Výbor pro audit, 

- Řídící výbor. 

Radu guvernérů tvoří ministři financí, kteří zastupují 27 členských států. Její činností 

je vydávání směrnic zabývajících se úvěrovou politikou banky, schvaluje účetní závěrku a 

rozvahu, vytyčuje směr mimo oblasti EU, kde se bude EIB podílet na investování. Jmenuje a 

odvolává členy Správní rady, Výboru pro audit a Řídícího výboru. V otázkách týkajících se 

pozastavení činnosti banky, její likvidace a při zvyšování upsaného kapitálu musí Rada 

guvernérů rozhodnout jednomyslně
26

. Rozhoduje převážně prostou většinou, která musí 

zahrnovat nejméně 50 % upsaného základního kapitálu. Při rozhodování kvalifikovanou 

většinou je potřeba splnit podmínku nejméně 18 hlasů a 68 % upsaného základního kapitálu. 

Schází se jedenkrát za rok. V současné době je předsedou rady guvernérů Jean - Claude 

Juncker, ministr financí Lucemburska. Český stát zastupuje ministr financí Miroslav 

Kalousek. 

Správní rada má výlučnou pravomoc při přijímání pravidel pro poskytování 

finančních prostředků, které jsou poskytovány zejména formou úvěrů, záruk či formou 

výpůjček, zejména určuje úrokové míry půjček, poplatky ze záruk a provize. Má dohled nad 

řádnou správou banky a je garantem toho, ţe banka je řízena v souladu se svým statutem, 

Smlouvami a směrnicemi vydanými Radou guvernérů. Na konci kaţdého účetního období 

musí správní rada předloţit zprávu o hospodaření banky Radě guvernérů a po jejím schválení 

jí zveřejnit. Pokud by nedošlo ke schválení výroční zprávy Radou guvernérů, musí Správní 

rada odstoupit. Správní rada může přijímat rozhodnutí nejméně jednou třetinou členů 

                                                 

 

25
 Zpráva o činnosti EIB, 2011. 

26
 V případě, ţe se přítomní či zastoupení členové zdrţí hlasování v otázce vyţadující jednomyslnost, není to 

překáţkou pro jednomyslné přijetí. 
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s hlasovacím právem, ti musejí představovat alespoň polovinu upsaného kapitálu
27

. 

Členové Správní rady jsou zástupci členských zemí, jeden člen je navrhnut Evropskou komisí 

a všech 28 členů je jmenováno do funkce Radou guvernérů. Členy mohou být také různí 

odborníci, těch můţe být jmenováno aţ šest, ti však nemají hlasovací právo. Dále je 

stanoveno 18 náhradníků, coţ v praxi znamená, ţe některé členské státy mají tři nebo dva 

zástupce. Tři zástupce ve správní radě má Německo, Francie, Velká Británie a Severní Irsko a 

Itálie. Ostatní státy EU jsou pro tento účel rozděleny do pěti skupin, kaţdá skupina si určí své 

zastupující členy. Přehled zastupujících členů je podrobně uveden v Příloze č. 3. Tito 

náhradníci však nemají hlasovací právo, jen v případě zastupování řádného člena hlasují jako 

tento člen. Řádní členové, náhradníci i členové z řad odborníků jsou voleni na pětileté období, 

mohou být jmenováni opakovaně. Členové Správní rady se nazývají „ředitelé“ a zasedají 

jednou za měsíc. Správní radě předsedá prezident banky nebo viceprezident, ani jeden z nich 

však nemá hlasovací právo. Řádným členem Správní rady je také český zástupce, jímţ je 

Zdeněk Hrubý. 

Výbor pro audit se zodpovídá přímo Radě guvernérů a je nezávislým orgánem. Výbor 

pro audit má zodpovědnost za účetní audit banky a přezkoumává, je-li činnost banky 

v souladu s osvědčenými bankovními praktikami. Kontroluje, zda jsou operace a účetnictví 

správně vedeny. Pokud Správní rada schvaluje finanční výkazy, Výbor k nim musí nejdříve 

zaujmout stanovisko. Zprávy o své činnosti za předcházející rok jsou předkládány Radě 

guvernérů společně s výroční zprávou Správní rady. Má šest členů, kteří jsou jmenováni 

Radou guvernérů, ve své funkci pracují šest po sobě jdoucích účetních období. Nemohou být 

jmenováni opakovaně. V současné době je předsedou Eric Mathay z Belgie. 

Řídící výbor je stálým kolektivním orgánem banky. Dohlíží na každodenní chod 

banky pod dohledem prezidenta banky a pod kontrolou Správní rady. Připravuje návrhy pro 

rozhodování Správní rady a je zodpovědný za jejich řádné dodrţování a provádění. Prověřuje, 

zda jsou ţádosti o půjčky či záruky v souladu se statutem banky. Pokud souhlasí 

s poskytnutím půjčky, předloţí Správní radě návrh smlouvy a své stanovisko, Správní rada 

musí rozhodnout jednomyslně o poskytnutí úvěru. Zasedání řídí prezident banky, kterým je 

                                                 

 

27
 Statut EIB, 2010. 
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od roku 2012 Werner Hoyer. Řídící výbor má devět členů, kteří jsou jmenováni na dobu šesti 

let a mohou být zvoleni opakovaně. Stálí členové jsou čtyři a zastupují největší akcionáře tj. 

Německo, Francii, Velkou Británii a Itálii. Výbor se schází kaţdý týden.
 

Pro kontrolu a hodnocení své činnosti má banka vytvořeno několik skupin
28

: 

- externí auditoři, 

- interní audit,  

- skupina finanční kontroly, 

- skupina pro úvěrová rizika, 

- skupina pro hodnocení operací. 

Externí auditoři hodnotí činnost Výboru pro audit a to zejména jeho nezávislost, 

poukazují na moţnosti střetu zájmu, či nedodrţení politik banky. Interní audit připravuje 

veškeré podklady pro kterýkoliv orgán banky, týkajících jakýkoliv aktivit banky. Provádí 

kontrolu nejen účetnictví, ale i správného fungování banky, hodnotí účinnost nástrojů banky, 

kontroluje informační systémy apod. Skupina finanční kontroly je nezávislá a byla zřízena 

jako opatření ke zpřísnění finančních kontrol prováděných v rámci banky. Je zodpovědná za 

kaţdodenní účetní operace, za měsíční závěrky a za přípravu podkladů k roční účetní závěrce. 

Kontroluje úvěrová rizika, trţní riziko, výkonnostní ukazatele a dodrţování rozpočtu. 

Skupina pro úvěrová rizika hodnotí úvěrové riziko u kaţdé uzavírané smlouvy nejen na 

počátku, ale i v průběhu trvání projektu. Tak aby projekt, který je díky úvěru realizován, 

neztratil hodnotu. Na konci roku podává zprávu o kaţdém projektu Řídící radě a ta na základě 

souhrnné zprávy určuje strukturu úvěrů pro další rok. Skupina pro hodnocení operací 

hodnotí jiţ realizované projekty Skupiny EIB. Cílem je posoudit, zda projekty dosáhly svých 

cílů, zda jsou transparentní. Hodnotí správnost fungování jednotlivých nefinančních nástrojů. 

Vyhledává nedostatky, které by mohly sníţit výkonnost Skupiny EIB a předpokládané 

výsledky realizovaných projektů. Ukazuje na aspekty, které mohou zvýšit provozní 

výkonnost, transparentnost a odpovědnost.  

 

                                                 

 

28
 http://www.eib.org/about/structure/control_and_evaluation/index.htm, 2012. 

http://www.eib.org/about/structure/control_and_evaluation/index.htm
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EIB se skládá z ředitelství a oddělení, kterých je 12. Ty jsou rozděleny podle pole 

jejich působnosti. Jedná se o oddělení
29

: 

- oddělení kontroly banky a hodnocení projektů,   

- oddělení zabývající se operacemi na kapitálových trzích a získáváním 

kapitálu,  

- oddělení pro hodnocení a řízení projektů, na kterých se EIB podílí,  

- oddělení zabezpečující chod banky. 

 

2.5. Skupina Evropské investiční banky 

Vznik Skupiny Evropské investiční banky (Skupina EIB) byl reakcí na nedostatečné 

financování MSP ze strany komerčních bank. Zakládající členové Skupiny EIB si byly 

vědomy významu MSP pro rozvoj evropského hospodářství a zaměstnanost. Skupina EIB 

zahájila činnost v roce 2000 na základě usnesení Evropské rady s cílem podpořit 

konkurenceschopnost Evropy. Skládá se z: 

- Evropské investiční banky, 

- Evropského investičního fondu.  

Evropská investiční banka a Evropský investiční fond se společně zavázaly vytvářet 

nové programy, nástroje a aktivity, které co nejvíce podpoří ekonomický rozvoj a 

hospodářský růst EU. 

Evropský investiční fond (European Investment Fund, EIF)
30

 byl zaloţen v roce 1994 

jako finanční instituce EU, která se specializuje na malé a střední podniky. Jeho většinovým 

akcionářem je EIB, 30% akcionářem je Evropská komise a zbývajících 8,1 % akcií 

vlastní 25 soukromých a veřejných finančních institucí ze zemí EU a ze dvou 

kandidátských zemí
31

. Toto rozloţení akcionářů platí od roku 2000. V rámci Skupiny EIB se 

EIF zabývá financováním rizikových investic do MSP v zemích EU, v zemích Evropského 

                                                 

 

29
 http://www.eib.org/about/structure/organisation/index.htm, 2012. 

30
 http://www.eif.org/who_we_are/shareholder/index.htm, 2012. 

31
 Jedná se o Chorvatsko a Turecko. 

http://www.eib.org/about/structure/organisation/index.htm
http://www.eif.org/who_we_are/shareholder/index.htm
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sdružení volného obchodu (ESVO) a v kandidátských zemích. Na rozdíl od EIB neposkytuje 

úvěry přímo, ale prostřednictvím místních finančních institucí, dále spolupracuje 

s komerčními bankami, leasingovými společnostmi a mikroúvěrovými organizacemi. Kapitál 

získává z vlastních zdrojů, od svých akcionářů nebo od třetích stran. Spravuje jménem 

regionů a členských zemí EU některé podílové fondy jako je např. JEREMIE.  

Jeho činnost řídí orgány upravené stanovami. Vymezeny jsou tři řídící orgány
32

: 

- Valná hromada – je tvořena akcionáři a koná se nejméně jednou do roka. 

- Správní rada – je sloţena ze sedmi členů a ze sedmi náhradníků, její hlavní 

rozhodovací pravomoci se týkají operací fondu. Předsedou Správní rady je 

Werner Hoyer.  

- Generální ředitel – je důleţitou postavou fondu, má zodpovědnost za řízení 

fondu v souladu se směrnicemi, pokyny Správní rady a stanovami fondu. 

V současné době je v této funkci Richard Pelly.  

Valná hromada jmenuje Kontrolní výbor, který ověřuje účetnictví EIF, je tvořen 

třemi auditory
33

 a nezávislými experty. 

Spolupráce s Evropskou komisí 

Evropská investiční banka vytváří úzké pracovní vztahy s mnoha institucemi EU, tato 

spolupráce je postavena na základě Smluv, nebo vyplývá z potřeby realizace cílů EU. 

Spolupráce s Komisí byla zakotvena jiţ ve Smlouvě o založení EHS. Vztahy EIB a Komise 

jsou velmi úzké, protoţe Komise můţe zamítnout návrh na poskytnutí půjčky či záruky, takţe 

se přeneseně podílí na výběru financovaných projektů. Od roku 1993 jsou vazby mezi Komisí 

a EIB stále intenzivnější, hlavní důraz je kladen na regionální politiku. Vytvářejí spolu různé 

programy, iniciativy a granty. V roce 2000 společně podepsaly oficiální Smlouvu o vzájemné 

spolupráci díky, které se mohou finanční zdroje EIB a Komise za určitých 

                                                 

 

32
 http://www.eif.org/who_we_are/governance/index.htm, 2012. 

33
 EIB, Evropská Komise a zúčastněné finanční instituce navrhují jednoho člena. 

http://www.eif.org/who_we_are/governance/index.htm
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podmínek
34

doplňovat. EIB pomáhá při přípravě a  realizaci regionálních programů, zajišťuje 

znalecké posudky na projekty ţadatelů, kteří ţádají Komisi o pomoc formou grantů.  

Spolupráce s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj 

Významná je spolupráce mezi EIB a EBRD
35

 zejména na poli rozvojové politiky. 

Hlavní prioritou v oblasti spolupráce je, aby si obě banky při rozvojové pomoci 

nekonkurovaly a zároveň co nejlépe vyuţívaly své kompetence a vyuţily komparativních 

výhod. Od vzniku EBRD společně intenzivně spolupracují a jejich spolupráce je úspěšná, 

jedním z nejdůleţitějších výsledků spolupráce bylo úspěšné přistoupení 10 

postkomunistických zemí do EU v roce 2004 a 2007
36

. V roce 2006 mezi sebou podepsaly 

dohodu o spolupráci v oblasti východní Evropy a střední Asie. V těchto regionech má být 

EBRD nápomocna svými bohatými zkušenosti. V roce 2009 byla iniciována spolupráce na 

pomoc v Turecku. EBRD se podílí na spolufinancování projektů EIB, které jsou v souladu 

s cíli EU a tím je zvyšována účinnost projektů. Hlavním úkolem je podporovat rozvoj 

infrastruktury, který je prioritní pro rozvoj ekonomiky, další cíle jsou zaměřeny na klima a 

energii. 

EIB a EBRD společně vytvořily Mnohostranný fond uhlíkových kreditů s prioritou 

podpořit trh s uhlíkem v zemích střední a východní Evropy a ve střední Asii. Hlavním úkolem 

je pomoci těmto zemím splnit cíle v rámci sniţování emisí a vybudovat zdroje energie 

čerpající z obnovitelných zdrojů.   

Aktivity členů Skupiny Evropské investiční banky 

K významným nefinančním aktivitám členů Skupiny EIB patří vytváření iniciativ a 

programů v různých oblastech hospodářství. Jejich účelem je podpora dosaţení cílů EIB a 

EU.  

                                                 

 

34
 Banka si stanovila tři podmínky. Musí se jednat o projekty v oblasti infrastruktury, ţivotního prostředí, lidský 

kapitál nebo přímé zahraniční investice. Ţadatelem o půjčku musí být regiony, jejichţ HDP na obyvatele je niţší 

neţ 75% průměru EU. Projekty musí být v souladu s cíli EIB. 
35

 EBRD – Evropská banka pro obnovu a rozvoj, byla zaloţena v roce 1991 a sídlo má v Londýně. Její akcionáři 

jsou tvoření 61 zemi, ES a EIB. Banka poskytuje půjčky, ale také můţe být sama investorem. Jejím prvotním 

cílem bylo podpořit přechod od centrálně plánovaného hospodářství na trţní postkomunistickým zemím. Její cíle 

byly v roce 2001 rozšířeny o střední Asii. 
36

 V roce 2004 přistoupily Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, 

Slovinsko, Kypr a Malta. V roce 2007 se členy EU staly také Bulharsko a Rumunsko. 
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Klíčovými iniciativami jsou: 

- JASPERS, 

- JESSICA, 

- JEREMIE, 

- JASMINE. 

Iniciativy JASPERS a JESSICA vznikly na podporu politiky soudrţnosti 

v současném programovém období tj. 2007-2013. Jedná se o nástroje, které jsou kombinací 

zdrojů financování a lidských zdrojů. Skupina EIB vytvořila holdingový fond JEREMIE, 

který má přinést MSP ve vybraných regionech lepší přístup k financím. Společnou iniciativou 

EIF a Evropské komise je JASMINE, která má pomoci malým finančním institucím zlepšit 

jejich kvalitu a podpořit jejich konkurenceschopnost. 
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3. Podpůrné programy Evropské investiční banky 

3.1. Půjčky Evropské investiční banky 

Finanční prostředky Evropské investiční banky jsou půjčovány na základě 

projektového financování
37

. Finanční prostředky EIB slouţí jako doplňkový zdroj 

financování. Úvěry jsou poskytovány na projekty, které naplňují cíle vycházející z platného 

Operačního plánu banky
38

. 

Půjčky jsou přidělovány státním celkům, samosprávným celkům a soukromým 

subjektům. Při poskytování úvěrů soukromým subjektům či samosprávnému celku Statut EIB 

uvádí následující skutečnost: „Jestliže půjčka nebyla poskytnuta členskému státu, ale jinému 

podniku nebo samosprávnému celku, podmíní banka poskytnutí této půjčky buď zárukou 

členského státu, na jehož území bude investice uskutečněna, nebo jinými dostatečnými 

zárukami nebo finanční silou dlužníka.“ (EIB, Statut EIB, 2010, s. 16). 

Ţádosti o úvěr mohou být podávány přímo EIB, také ovšem mohou být předány EIB 

prostřednictvím členského státu či prostřednictvím Komise. Každá žádost vyžaduje 

posouzení členského státu, na jehož území bude projekt realizován a vyjádření Evropské 

komise (EK). Uvnitř EIB posuzuje kaţdou ţádost o úvěr Řídící výbor, ten postupuje své 

stanovisko a návrh smlouvy Správní radě. V případě, kdy Řídící výbor shledá, ţe ţádost o 

financování není v souladu s předpisy EIB a EU, předá svůj názor s vysvětlením Správní radě. 

Ta po zváţení můţe vydat souhlasné stanovisko k financování projektu, to je však podmíněno 

jednohlasným souhlasem členů Správní rady.  

Evropská investiční banka poskytuje střednědobé a dlouhodobé půjčky. Délka 

splácení poskytnutých úvěrů se pohybuje v rozmezí 4 – 20 let, ve výjimečných případech aţ 

32 let. Konkrétní délka je závislá na typu investice. Pro posouzení je důleţitá ekonomická a 

technická ţivotnost projektu. Projekty týkající se průmyslu mají splatnost 7 – 12 let, úvěry 

                                                 

 

37
 Projektové financování znamená, ţe riziko plynoucí z projektu je rozděleno mezi více věřitelů. Jedná se 

zpravidla o projekty finančně náročné do infrastruktury, energetiky. Zdroj: Valach, 2010. 
38

 Platný operační plán pro období 2012 – 2014 má stanoveno 6 prioritních cílů. Zahrnuje hospodářskou a 

sociální soudrţnost a konvergenci, implementaci znalostní ekonomiky, rozvoj TEN, podporu malých a středních 

podniků, ochranu a zlepšení ţivotního prostředí a podporu udrţitelného společenství a také podporu vytvoření 

udrţitelné, konkurenceschopné a bezpečné dodávky energie. 
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poskytnuté na vybudování infrastruktury mají splatnost 12 – 15 let
39

. V roce 2010 byla 

průměrná délka úvěrů 11,3 let
40

. V roce 2011 byl největší objem úvěrů poskytnut na úvěry se 

splatností 8 let
41

. Největší objem půjček poskytnutých zemím uvnitř EU a mimo EU v roce 

2011 je uveden v Příloze č. 4. 

K celkovému objemu nesplacených úvěrů a záruk uvádí Statut EIB následující 

skutečnost: „Úhrnná částka nesplacených úvěrů a záruk poskytnutých bankou nesmí převýšit 

250 % částky úhrnu upsaného kapitálu, rezervních fondů, nerozdělených rezerv a kladného 

zůstatku účtu zisků a ztrát. Druhá uvedená úhrnná částka se sníží o částku rovnající se upsané 

částce, a to i nesplacené, na jakoukoliv majetkovou účast banky.“ (EIB, Statut EIB, 2010, s. 

16). V současné době maximální objem úvěrů, které můţe banka půjčit, činní 581,05 mld. 

EUR.
42

 Finanční prostředky jsou vypláceny nejčastěji v měnové jednotce EUR. V úvahu jsou 

však brány preference příjemce půjčky, proto mohou být finanční prostředky vypláceny v 

místní měně příjemce půjčky, cílem je předcházet případným kurzovým rizikům. V roce 2010 

bylo, z celkového objemu půjček, vyplaceno 39 % půjček v EURech, 36 % půjček 

v amerických dolarech (USD) a 8 % půjček v britských librách (GBP)
43

. 

Úroková míra úvěrů odpovídá podmínkám na kapitálových trzích. Úroková míra 

musí být přepočítána, tak aby výnosy z úvěrů byly schopny pokrýt náklady a rizika banky. 

Výše úrokové míry musí umoţnit vytvořit rezervní fond. Snižování úrokové míry není 

povoleno. Můţe být udělena pouze bonifikace úrokové míry a její poskytnutí musí být 

v souladu s pravidly hospodářské soutěţe, tak aby nedošlo ke zvýhodňování některých 

podnikatelských subjektů v rámci společného trhu EU. Úroková míra můţe být stanovená 

pevnou nebo pohyblivou sazbou. Průměrná úroková míra v roce 2010 byla 1,63 %
44

. 

 

 

                                                 

 

39
 Financial Report, 2011. 

40
 Financial Report, 2011. 

41
 http://www.eib.org/attachments/fi/2011-12-eib-overall-funding-newsletter.pdf, 2012. 

42
 Financial report, 2011. 

43
 Financial report, 2011. 

44
 Financial report, 2011. 

http://www.eib.org/attachments/fi/2011-12-eib-overall-funding-newsletter.pdf
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Pro financování půjček má EIB dva hlavní mechanismy
45

: 

- individuální úvěry, 

- zprostředkovatelské úvěry. 

Individuální úvěry jsou poskytované na projekty poţadující celkovou investici větší 

neţ 25 mil. EUR u členských států EU, u zemí mimo EU větší neţ 10 mil. EUR. Pokud se 

jedná o podporu konvergence v EU
46

, mohou být poskytnuty rámcové úvěry. Tyto úvěry jsou 

k dispozici pro subjekty z řad soukromého i veřejného sektoru. Podmínky financování jsou 

individuální. Splácení je prováděno pololetně či ročně. Můţe dojít i k odkladu splácení jistiny 

po dobu realizace projektu. Výše individuálních úvěrů je uvedena v tabulce č. 3.1. 

Tabulka č. 3.1: Individuální úvěry v letech 2008 – 2010 (v mil. EUR) 

Oblasti/ Roky 2008 2009 2010 

Země EU 40 492 54 856 50 794 

Země mimo EU 4 526 5 411 6 883 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/, 2012; vlastní zpracování 

 

Zprostředkovatelské úvěry poskytují pověřené finanční instituce v EU i mimo 

členské státy EU. Jsou poskytovány na menší projekty, které jsou v souladu s cíli EIB. Tyto 

nepřímé úvěry umoţňují financování projektů, jejichţ celkové investiční náklady jsou menší 

neţ 25 mil. EUR v případě členských zemí EU. Pokud se jedná o projekty ţadatelů mimo EU, 

nesmí výše celkových nákladů na realizaci přesáhnout 10 mil. EUR. Objem poskytnutých 

zprostředkovatelských úvěrů je uveden v tabulce č. 3.2. 

Tabulka č. 3.2: Zprostředkovatelské úvěry v letech 2008 – 2010 (v mil. EUR) 

Oblasti/ Roky 2008 2009 2010 

Země EU 10 988 15 479 12 180 

Země mimo EU 1 619 3 186 1903 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/, 2012; vlastní zpracování 

  

                                                 

 

45
 http://www.eib.org/products/loans/index.htm, 2012. 

46
 Jedná se o Cíl 1 v rámci přidělování podpory ze Strukturálních fondů. Způsobilými ţadateli sídlícími 

v regionech, jejichţ HDP na osobu nedosahuje 75 % průměru EU. Zdroj:  Stejskal a Kovárník, 2009. 

http://www.eib.org/projects/
http://www.eib.org/projects/
http://www.eib.org/products/loans/index.htm
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3.2. Záruky za půjčky a rizikový kapitál 

Záruky na půjčky poskytuje EIB v souladu se svým Statutem, musí odpovídat 

poslání banky, ţádosti o záruky na půjčku musí korespondovat s platným operačním 

plánem
47

. Záruky na úvěry jsou poskytovány soukromým a veřejným investorům, jejichţ 

projekty mají vysokou přidanou hodnotu a jsou realizovány v konvergenčních regionech. 

Záruky jsou také udělovány na projekty nástroje LGTT
48

. Objem poskytnutých záruk je 

uveden v tabulce č. 3. 3. a celkový stav portfolia záruk je udán tabulkou č. 3.4. 

Tabulka č. 3.3: Podepsané smlouvy (v mil. EUR) 

Instrument/ Roky 2008 2009 2010 

Rizikový kapitál 409 733 930 

Záruky 2 143 2 209 1 909 

Zdroj: Výroční zpráva EIB za rok 2008, 2009  2009, 2010; Výroční zpráva EIF za rok 2008, 2009  2009, 2010; 

http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_annual-report-2010.htm, 2011  vlastní zpracování 

Financování rizikového kapitálu je důleţitým úkolem Skupiny EIB pro podporování 

konkurenceschopnosti Evropy. Prioritou je financovat projekty, které nejsou soukromí 

investoři ochotni financovat vůbec nebo jen za účasti silného partnera. Stejně tak i projekty 

budování nových podniků, stávajících podniků, jejichţ vlastníci by na komerčním finančním 

trhu jen s obtíţemi hledali investora. Samostatně EIB financuje rizikový kapitál pomocí 

speciálních nástrojů SFF
49

 a ECTF
50

. Skupina EIB koordinuje financování do rizikových 

projektů pomocí nástroje RSFF
51

. Objem poskytnutého rizikového kapitálu je uveden 

v tabulce č. 3.3 a celkový stav portfolia rizikového kapitálu je udán tabulkou č. 3.4. 

Tabulka č. 3.4: Stav portfolia (v mil. EUR) 

Instrument/ Roky  31. 12. 2008 31. 12. 2009 31. 12. 2010 

Rizikový kapitál 3 534 4 103 5 367 

Záruky 12 333 13 504 14 701 

Zdroj:Výroční zpráva EIB za rok 2008, 2009  2009, 2010; Výroční zpráva EIF za rok 2008, 2009  2009, 2010; 

http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_annual-report-2010.htm, 2011  vlastní zpracování 

                                                 

 

47
 Podrobně jsou oblasti financování uvedeny v článku 309 Smlouvy o fungování Evropské unie – méně 

rozvinuté oblasti a transevropské dopravní sítě.   
48

 LGTT - Nástroj pro úvěrové záruky pro projekty transevropských sítí v oblasti dopravy. 
49

 SFF -  Strukturovaný finanční nástroj. 
50

 ECTF -  Nástroj pro čistější evropskou dopravu. 
51

 RSFF - Finanční nástroj na sdílení rizika. 
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3.3. Technická pomoc Skupiny Evropské investiční banky 

Kromě finančních operací na pomoc zaostalým a málo rozvinutým oblastem poskytuje 

Skupina EIB i nefinanční pomoc ve formě technické pomoci. Technickou pomoc zajišťuje 

ředitelství pro projekty EIB. Zde jsou zaměstnáni odborníci z různých oborů ekonomiky, kteří 

jsou schopni posoudit ţivotaschopnost projektů a poradit při zpracovávání předkládaného 

projektu. EIB poskytuje technickou pomoc ve spolupráci s různými subjekty v rámci 

svých bankovních produktů
52

: 

- ELENA, 

- JESSICA, 

- JASPERS, 

- EPEC. 

ELENA – Místní evropská energetická podpora  

(European Local Energy Assistence) 

 Tato technická pomoc je součástí projektu Inteligentní energie pro Evropu
53

. 

Iniciátory jejího vzniku jsou EIB a Evropská komise. Hlavním úkolem je pomoci místním a 

regionálním orgánům s přípravou investičních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

a energetické účinnosti. Snaţí se podpořit plnění závazků energeticko-klimatického balíčku 

„20-20-20“
54

 na nejniţší úrovni. Způsobilé jsou projekty týkající se oblasti
55

: 

- sniţování energetické účinnosti místní a regionální infrastruktury, včetně 

komunikačních a informačních sítí, 

- sniţování energetické náročnosti místní veřejné dopravy, vytvoření 

logistické koncepce místních oblastí s cílem sníţit škodlivé emise v oblasti, 

                                                 

 

52
 http://www.eib.org/products/technical_assistance/index.htm, 2012. 

53
 Program funguje od roku 2003, jeho cílem je podpořit čistější, bezpečné a udrţitelné zdroje energií. Od svého 

vzniku jiţ bylo realizováno více jak 500 projektů. 
54

  Cíle 20 – 20 – 20 definují výši závazků EU v oblasti klimatu do konce roku 2020 takto: sníţení emisí 

skleníkových plynů o 20 %, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie na 20 % a zvýšení 

efektivity vyuţívání energií o 20%. 

Zdroj:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language

=CS&guiLanguage=en, 2012. 
55

 http://www.eib.org/attachments/documents/elena-presentation_en.pdf, 2012. 

http://www.eib.org/products/technical_assistance/index.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://www.eib.org/attachments/documents/elena-presentation_en.pdf
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- obnovitelných zdrojů energie a jejich vyuţití ve veřejných a soukromých 

stavbách, 

- podpora energetické účinnosti u soukromých a veřejných budov. 

Technická podpora ELENA můţe zahrnovat např. marketingové studie, tepelné a 

energetické audity a přípravu výběrových řízení investičních projektů. Náklady na projekt 

mohou být pokryty aţ do 90 % celkových nákladů projektu. Minimální velikost investice 

musí být 50 mil. EUR, pokud by měly být podpořeny menší projekty, musí být součástí 

větších investičních projektů. Vyuţít ELENA mohou členské státy EU, Chorvatsko, Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie (Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM), 

Island, Norsko a Lichtenštejnsko. Pro roky 2009, 2010 bylo alokováno 15 mil. EUR ročně
56

. 

 

JESSICA – Společná evropská podpora do udržitelných investic v městských oblastech 

(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) 

Úkolem iniciativy JESSICA je podpora udrţitelných investic v evropských městech, 

růst a tvorba pracovních míst v obcích. Tvůrci jsou EIB, Evropská komise a Rozvojová banka 

Rady Evropy (Council of Europe Development Bank, CEB).
57

 První projekty byly zpracovány 

v roce 2009. Prioritou je vytvoření fondů rozvoje měst a holdingových fondů
58

, z kterých 

by bylo čerpáno na návratné investice do projektů vyplývajících z integrovaných plánů 

rozvoje měst a obcí. Návratné investice znamenají, ţe fond vyuţije výnosy z projektů na 

další investice. Podmínkou pro získání prostředků do vytvořených fondů rozvoje měst je 

prokázání dostatečných zkušeností pro vedení takového fondu, představení ţivotaschopného 

obchodního plánu a doloţení dostatečného finančního rámce. Musí být předloţen seznam 

potencionálně způsobilých projektů, které by byly realizovány z fondu rozvoje města. Fond 

můţe být vytvořen městem, obcí nebo svazkem měst či obcí. Má podpořit partnerství 

                                                 

 

56
 http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm, 2012. 

57
 V roce 1956 vznikl pod záštitou Rady Evropy Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, 1. 11. 1999 dochází 

k přejmenování Fondu na Rozvojovou banku Rady Evropy. Její sídlo je v Paříţi a členská základna je tvořena 40 

státy.  Hlavní prioritou banky je sociální oblast (např. uprchlíci, oběti přírodních katastrof, ochrana pracovních 

míst v MSP či přistěhovalci). Poskytuje půjčky na investiční programy v sociální oblasti, s nimiţ vlády 

dotčených států souhlasí. 
58

 Holdingový fond investuje do více jak jednoho fondu rozvoje měst.  

http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm
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soukromého a veřejného sektoru, a tím mobilizovat další finanční prostředky pro realizaci 

projektů tzv. pákový efekt
59

: 

Způsobilé projekty  pro JESSICA musí vycházet z integrovaných plánů měst a mohou 

se týkat těchto oblastí městské obnovy
60

: 

- obnova a budování podnikatelských center a zajištění infrastruktury pro tyto 

centra, 

- sanace bývalých průmyslových center, 

- vybudování sociálního bydlení, 

- zajistit udrţitelné vyuţívání architektonických a kulturních památek, 

- zvýšení energetické účinnosti městských budov, 

- budování, rekonstrukce a zvýšení energetické účinnosti vysokoškolských 

budov. 

Evropská investiční banka se podílí na této iniciativě jako poradce pro orgány na 

regionální a místní úrovni, které chtějí vyuţít JESSICA pro své investiční záměry. 

Povzbuzuje městské orgány k vytváření fondů rozvoje měst a je nápomocna svými 

zkušenostmi v této oblasti. Pokud je poţádána členským státem či řídícími orgány, vytvoří 

holdingový fond, který spravuje. Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro regionální 

politiku (DG Regio) byla spuštěna síťová verze JESSICA, která má umoţnit výměnu know - 

how. 

Finanční prostředky jsou čerpány ze strukturálních fondů EU pro programové období 

2007 – 2013. Členské státy ve svých operačních programech musí mít zahrnutou městskou 

agendu, aby byly způsobilé vyuţít nástroje JESSICA pro získání financí. Objem finančních 

prostředků ze strukturálních fondů čerpaných pomocí JESSICA si stanoví členský stát sám.  

 

                                                 

 

59
 http://www.eib.org/projects/publications/jessica.htm, 2012. 

60
 http://www.eib.org/projects/publications/jessica.htm, 2012. 

http://www.eib.org/projects/publications/jessica.htm
http://www.eib.org/projects/publications/jessica.htm
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K 30. 6. 2011 bylo podepsáno 22 dohod JESSICA v hodnotě 1,88 mld. EUR. Dohody 

zahrnovaly 18 holdingových fondů zřízených EIB, 1 holdingový fond zřízený vnitrostátní 

finanční institucí a 3 fondy rozvoje měst. Nejvíce fondů měla k 30. 6. 2011 zřízených Velká 

Británie a Polsko
61

. Geografické rozloţení pomoci je znázorněno v grafu č. 3.1. 

Graf č. 3.1: Geografické rozložení fondů JESSICA 

 

Zdroj:http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/doc/instruments/jessica/20111019_jessica

%20_state_of_play.pdf, 2012;vlastní zpracování 

 

JASPERS – Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech  

(Joint Assistance in Supporting Project in European Regions) 

Úkolem iniciativy JASPERS je pomoc při přípravě velkých projektů v evropských 

regionech tak, aby byly schopné vyuţívat prostředků z fondů EU efektivně a rychle. Je určena 

pro 12 nových členských států EU, které přistoupily v letech 2004 a 2007, a dále pro 

Chorvatsko. Byla vytvořena EIB, EBRD a Evropskou komisí pro programové období 2007 – 

2013. Dne 1. 7. 2008 se stala čtvrtým partnerem v této iniciativě KfW Bankengruppe
62

. 
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 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/doc/instruments/jessica/20111019_jessica%20_state_of_play.pdf, 

2012. 
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 KfW Bankengruppe je německá bankovní skupina zaloţena 1948, jako rozvojová banka. Jejími vlastníky je 

NSR a jednotlivé spolkové země. Zabývá se financováním německých a evropských společností s cílem udrţet 

je na globálních trzích, financováním sociálních a hospodářských potřeb rozvojových a transformujících se zemí.  
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Projekty mohou ţadatelé z Kypru a Malty předkládat na centrále EIB v Lucemburku a 

ostatní způsobilí ţadatelé ve třech regionálních centrech nebo přímo u centrálních 

koordinátorů
63

. Regionální centra působí: 

- ve Varšavě, kde jsou podávány projekty z Polska a pobaltských zemí,  

- v Bukurešti, kde jsou zpracovávány projekty týkající se Rumunska a 

Bulharska, 

- ve Vídni, kde podávají své projekty Slovenská republika, Česká republika, 

Maďarsko a Slovinsko. 

Technická pomoc je poskytována v jakékoli fázi projektu od přípravné fáze aţ po 

zahájení fyzické realizace projektu. Můţe zahrnovat posouzení proveditelnosti projektu, 

pomoc při dodrţování legislativy, vytvoření finančních plánů nebo pomoc při vypracování 

ţádosti o finanční podporu. Způsobilými projekty pro tuto technickou pomoc jsou 

rozsáhlé projekty týkající se
64

: 

- ţivotního prostředí,  

- dopravních projektů, zejména týkající se TEN, 

- zvyšování energetické účinnosti, 

- rozvoje měst, 

- ţeleznice, letišť a přístavů, 

- nakládání s odpady, 

- vodovodních a kanalizačních sítí, 

- vyuţívání obnovitelných zdrojů. 

 

                                                 

 

63
 Za centrálního koordinátora je povaţována osoba, která je pověřena řídícím orgánem spravováním záleţitostí 

týkajících se fondů EU, tj. strukturální fondy EU a Fond soudrţnosti. 
64

 http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/134_JASPERS%202010%20ANNUAL%20REPORT.pdf, 

2012. 

http://www.jaspers-europa-info.org/attachments/134_JASPERS%202010%20ANNUAL%20REPORT.pdf
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Od zahájení na konci roku 2006 do konce roku 2010 bylo realizováno celkem 399 

projektů. Největší počet projektů byl realizován v Polsku a Rumunsku. Rozloţení projektů 

realizovaných v období 2006 – 2010 dle jednotlivých sektorů, podle zemí a podle typu 

projektu znázorňuje Příloha č. 5. 

EPEC – Evropské odborné centrum pro partnerství veřejného a soukromého sektoru  

(The European Public Private Partnership Expertise Centre) 

Cílem EPEC je posílení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem na podporu 

zajištění veřejných statků na základě dlouhodobého smluvního vztahu. EPEC je společná 

iniciativa EK, EIB, členských států EU a kandidátských zemí. Na počátku roku 2011 měla 

EPEC 35 členů
65

. Členové jsou národní či regionální orgány, EIB a EK. 

 Členové této iniciativy, kromě EIB a EK, jsou uvedeni v Příloze č. 6. EPEC je 

financována EIB, EK, a od roku 2010 se na financování podílí Generální ředitelství dopravy 

(DG Transport) a od roku 2011 také DG Regio a Výkonná agentura pro TEN-T. 

 EPEC poskytuje odborné poradenství při realizaci projektů financovaných 

prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership, 

PPP). Je nápomocno svými zkušenostmi v oblasti ekonomické a legislativní. Vytvořené PPP 

společně sdílí rizika a užitky vzniklé ze spolupráce při zajišťování veřejných služeb a 

veřejné infrastruktury. Rizika by měla být rozdělena tak, aby je nesl ten subjekt, který je 

schopen je nejefektivněji řešit. Veřejný orgán by měl vytvořit vyváţený legislativní a 

ekonomický rámec a soukromý subjekt nese zodpovědnost za realizaci projektu a řádný 

provoz zkolaudovaného díla. 

Činnost EPEC je koordinována
66

: 

- řídícím výborem, 

- poradním výborem. 

                                                 

 

65
 http://www.eib.org/epec/about/members/index.htm, 2012. 

66
 http://www.eib.org/epec/about/team-governance/index.htm, 2012. 

http://www.eib.org/epec/about/members/index.htm
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Řídící výbor EPEC je sloţen z pověřených vedoucích pracovníků z EIB a EK. 

Zodpovídá za definování hlavních priorit činnosti EPEC, sestavení ročního plánu a získávání 

peněţních prostředků. 

 Poradní výbor je sestaven ze zástupců členů EPEC. Hlavním úkolem je doporučovat 

řídícímu výboru moţné oblasti působnosti EPEC a také dohlíţí na činnost EPEC. 

 Denní chod EPEC řídí tým odborníků, kteří zajišťují analytickou podporu EPEC a je 

zodpovědný za plnění schváleného programu. Skupina je sloţena z pověřených pracovníků z 

EIB a externích organizací. V současnosti má 20 členů.   

Všichni členové EPEC se kaţdoročně scházejí na společném zasedání, kde hodnotí 

činnost EPEC, jeho přínosy pro PPP, způsob jak reaguje na nové výzvy, sdílejí své zkušenosti 

při realizaci projektů a diskutují o vizích do budoucna. 

 

3.4. Mikrofinancování Skupiny Evropské investiční banky 

Mikrofinancování je důleţitou součástí podpůrných programů Skupiny EIB. Na 

mikrofinancování se nejvíce podílí EIF, který má bohaté zkušenosti s financováním 

rizikového kapitálu. Touto oblastí financování se Skupina EIB zabývala vţdy, ale od roku 

2008 rozšiřuje a zesiluje své aktivity v podpoře MSP, jelikoţ se MSP významně podílí na 

tvorbě evropského HDP a zaměstnanosti. Jedná se o podporu mikro aţ středně velkých firem 

ze všech oborů hospodářství a to nejen v EU, ale i v partnerských zemích. Způsobilými 

podniky jsou podniky, které zaměstnávají méně neţ 250 osob. Definice mikro aţ středně 

velkých podniků dle EK je uvedena v tabulce č. 3.5. 

  Tabulka č. 3.5: Definice podniků dle EK 

Definice/Velikost podniku Max. počet zaměstnanců Roční obrat do v mil. EUR 

Mikro 10 2 

Malé 50 10 

Střední 250 50 

Zdroj:http://www.eif.org/news_centre/publications/eif_wp_2011_12.pdf, 2012; vlastní zpracování 

Hlavním úkolem mikrofinancování ze strany Skupiny EIB je podpoření 

hospodářského růstu, inovací, vytváření pracovních míst a podnikavosti. Zvýšená pozornost 

je věnována všem finančním a nefinančním poţadavkům MSP. Finanční nástroje Skupiny 

http://www.eif.org/news_centre/publications/eif_wp_2011_12.pdf
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EIB zlepšují přístup MSP k finančním prostředkům. Finanční nástroje pro 

mikrofinancování jsou
67

: 

- individuální úvěry – částka celkové investice musí být niţší neţ 25 mil. 

EUR, jsou poskytovány mikrofinančním institucím za komerční úrokové 

sazby, 

- zprostředkovatelské úvěry – jsou poskytovány bankovním partnerům 

Skupiny EIB, jejichţ prostřednictvím jsou poskytovány úvěry MSP. 

Komerční banky musí za jedno EURo poskytnuté EIB investovat pro MSP 

dvě EURa. Tímto se výrazně posiluje pákový efekt investic EIB. 

Objem investic EIB do MSP je uveden v  grafu č. 3.2. 

Graf č. č. 3.2: Vývoj úvěrů poskytnutých MSP v letech 2007 – 2010 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: Výroční zprava za rok 2009, 2010; 2010, 2011; vlastní zpracování 

Nefinanční nástroje Skupiny EIB tvoří
68

: 

- záruky, 

- financování rizikového kapitálu, 

- technická pomoc. 

                                                 

 

67
 http://www.eib.org/projects/topics/sme/intermediaries/index.htm, 2012. 

68
 http://www.eib.org/projects/topics/sme/guarantees/index.htm, 2012. 
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Pro záruky a financování rizikového kapitálu platí tatáţ pravidla a plní stejnou 

úlohu tak, jak je uvedeno v kapitole 3.2.  

Technická pomoc zahrnuje iniciativy
69

: 

- JASMINE,  

- JEREMIE, 

- mikrofinancování PROGRESS. 

 

JASMINE – Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě  

(Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe) 

Prioritním cílem iniciativy JASMINE je zajištění podpory malým nebankovním 

finančním institucím v celé Evropě tak, aby i ony měly zajištěn přístup k soukromým 

kapitálovým trhům a mohly se dále rozšiřovat, růst a být udrţitelné. Na jejím vytvoření se 

podílela Skupina EIB a EK. Původním záměrem při zpuštění iniciativy bylo, aby poskytovala 

pomoc v letech 2009 aţ 2011. Iniciativa však nebyla ukončena a i v roce 2012 se mohou 

způsobilý mikrofinanční zprostředkovatelé přihlásit k získání podpory
70

. 

Akce je realizovaná prostřednictvím:  

- technické pomoci financované EK, 

- finanční pomoci, kterou koordinuje a poskytuje EIF.  

Technická pomoc můţe zahrnovat vzdělávání pracovníků, pomoc při vytváření a 

aplikaci bankovních produktů, podporu pomocí osvědčených postupů, vyhodnocení ratingu 

prostřednictvím renomovaných ratingových agentur či zhodnocení interní struktury instituce. 

Finanční pomoc je prováděna pomocí spolufinancování. EIF můţe poskytnout aţ 50 % 

nákladů na úvěrovou politiku či na počáteční kapitál.  

 

                                                 

 

69
 http://www.eif.org/EIF_for/microfinance/index.htm, 2012. 

70
 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_cs.cfm, 2012. 

http://www.eif.org/EIF_for/microfinance/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_cs.cfm
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Způsobilými subjekty jsou mikrofinanční zprostředkovatelé, kteří mají licenci na 

poskytování půjček. Půjčky na podnikání musí být nabízeny do výše 25 000 EUR. Jedná se o 

instituce, které často umoţňují získání kapitálu MSP, které jsou pro klasický bankovní sektor 

neatraktivními klienty.  

Od svého spuštění do konce roku 2011 se 25 mikrofinančních subjektů stalo příjemci 

pomoci. Seznam mikrofinančních institucí je uveden v Příloze č. 7. 

 

JEREMIE – Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky  

(Joint  European Resources for Micro to Medium Enterprises) 

 Úkolem technické pomoci je podpořit vznik, růst a prosperitu mikropodniků, malých a 

středních podniků na území EU, které jsou hybnou pákou evropské ekonomiky. Na vzniku 

iniciativy JEREMIE se podílela EK a Skupina EIB, jejím správcem se stal EIF, který se 

dlouhodobě zabývá financováním rizikového kapitálu. Iniciativa JEREMIE byla představena 

v říjnu 2005, a její fungování bylo rozděleno do dvou etap. První etapa proběhla v letech 2006 

– 2007 a cílem bylo zhodnotit finanční produkty nabízené MSP v členských zemích EU a 

identifikovat potřeby a nároky MSP. Druhá etapa zahrnovala vyčlenění prostředků ze 

strukturálních fondů EU na programovací období 2007 – 2013, které budou vyuţity na 

vytvoření holdingových fondů v rámci JEREMIE. 

 Vytvořené holdingové fondy poskytují finance mikro aţ středním firmám formou 

půjček, záruk či grantů. Stejně jako u iniciativy JESSICA, u iniciativy JEREMIE se 

zohledňuje návratnost investic definovaných firem a opětovné vyuţití takto získaných 

finančních prostředků do dalších investičních akcí. 

 Z holdingového fondu JEREMIE mohou ţádat způsobilí ţadatelé o pomoc na projekty 

se zaměřením na
71

: 

- vybudování nového mikro aţ středního podniku, 

- inovace, výzkum a vývoj, jejichţ výsledky jsou vyuţitelné komerčním 

způsobem, 

                                                 

 

71
 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_cs.cfm#2, 2012. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_cs.cfm#2
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- modernizace stávajícího technologického vybavení s cílem sníţit jeho 

energetickou účinnost, 

- na rozšíření výrobních kapacit a podpoření vzniku nových pracovních míst, 

- diverzifikaci stávající činnosti podniku. 

V období 2007 – 2010 bylo vytvořeno 12 holdingový fondů, jejichž celková 

podpora ze strany EIF činila 1,177 mld. EUR
72

. Geografické rozloţení pomoci JEREMIE 

je uvedeno v grafu č. 3.2. 

Graf č. 3.3:Geografické rozložení pomoci JEREMIE (v mld. EUR) 

 

Zdroj:http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_annual-report-2010.htm, 2012; vlastní 

zpracování 

 

PROGRESS – Mikrofinancování PROGRESS 

(European Microfinance Facility, EPMF) 

 Úkolem nástroje PROGRESS je pomoci ohroţeným a vyloučeným skupinám, sociálně 

vyloučeným osobám nebo osobám, které by do těchto skupin mohly zapadnout (např. 

národnostní menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní, mladí a staří lidé, ţeny na rodičovské 

dovolené, migranti) v začlenění do pracovního procesu. PROGRESS byl vytvořen EIB a EK 

v roce 2009. Jeho spravováním byl pověřen EIF, jeho úkolem je podporovat vyváţené 

                                                 

 

72
 http://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_annual-report-2010.htm, 2012. 
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geografické rozloţení pomoci. Do konce roku 2016 musí poskytnout prostředky nejméně do 

12 členských zemí EU, také musí být dodrţen rozptylový limit pro záruky na jednu zemi
73

. 

Problémem cílových skupin je omezený přístup na tradiční úvěrový trh, který by jim 

byl nápomocen při zahájení podnikání, ať uţ se jedná o samostatně výdělečnou činnost, či 

zaloţení vlastního mikro podniku. Mikrofinancování mohou také vyuţít stávající mikro 

podniky k restrukturalizaci či rozvoji, pokud zaměstnávají ohroţené skupiny osob. 

Pomoc není prováděna přímo EIF, ale pomocí mikrofinančních zprostředkovatelů, 

kterým jsou navyšovány zdroje pro financování mikroúvěrů
74

. EIF můţe pouţít dva 

mechanismy
75

: 

- záruky na portfolia mikroúvěrů, 

- mikroúvěry. 

Záruky na portfolia mikroúvěrů by měly pokrýt moţnou první ztrátu. Krytí 

portfolia mikroúvěrů je maximálně do výše 75 % daného portfolia, zprostředkovatel se musí 

podílet nejméně 20 %. Záruky jsou dávány na 3 roky. Od zprostředkovatelů je poţadováno, 

aby poskytlo mikroúvěry alespoň do 90 % sjednaného mnoţství
76

. 

Mikroúvěry musí být poskytnuty definovaným ţadatelům, za podmínek sjednaných 

mezi ţadatelem a zprostředkovatelem.  

EIF má na financování této iniciativy k dispozici 100 mil. EUR. Částka je rozdělena 

mezi záruky a mikroúvěry tak, ţe na záruky je přidělaná ¼ celkových prostředků a na 

mikroúvěry jsou vyčleněny zbývající ¾ prostředků
77

. Objem poskytnutých prostředků na tuto 

iniciativu na konci roku 2010 činil 6 mil. EUR
78

. 

                                                 

 

73
 Pokud finanční limit pro závazky nedosáhne 25 mil. EUR, je částka 4 mil. EUR na členský stát. Pokud částka 

na závazky bude vyšší, neţ 25 mil. EUR je limit pro členskou zemi 6 mil. EUR nebo 16 % celkových 

rozpočtových závazků.  

Zdroj:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0195:CS:NOT,2012. 
74

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=836, 2012. 
75

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0195:CS:NOT, 2012. 
76

 Tamtéţ. 
77

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0195:CS:NOT, 2012.  
78

 Financial Report, 2011. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0195:CS:NOT
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=836
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0195:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0195:CS:NOT
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4. Přínos projektů pro nové členské státy Evropské unie 

Před vstupem do Evropské unie bývalé komunistické státy čerpaly finanční prostředky 

nejen z předvstupních programů Pomoc Polsku a Maďarsku při přestavbě ekonomiky 

(Polandand Hungary Aid for Restructuring of the Economy, PHARE), následující programy 

mohla vyuţít i Malta a Kypr Nástroj předvstupních strukturálních politik Instrument for 

Structural Policies for Pre-Accession, ISPA), Zvláštní přístupový program pro zemědělství a 

rozvoj (Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development, SAPARD) a 

komunitárních programů
79

, ale také měly moţnost získat úvěry od Evropské investiční banky. 

Pro kandidátské země měla EIB vymezeno pět prioritních oblastí financování
80

: 

- integrace do vnitřního trhu, 

- dopravu, 

- rozvoj lidského kapitálu, 

- přírodní a městské prostředí, 

- přímé zahraniční investice. 

 

4.1. Přínosy projektů pro Českou republiku 

Česká republika (ČR) před svým vstupem do EU čerpala finanční prostředky jen z 

některých oblastí, a to z úvěrových linek, kompozitní
81

 infrastruktury, vody a kanalizace, 

průmyslu, dopravy, telecomu a vzdělávání a zdraví. Celkem bylo v letech 2000 – 2011 

financováno 167 projektů v celkové hodnotě 13 239 mil. EUR
82

. V jaké výši bylo čerpáno 

                                                 

 

79
 PHARE – tento nástroj mohlo vyuţívat 10 kandidátských zemí střední a východní Evropy. Hlavním úkolem 

tohoto programu bylo připravit tyto země na vstup do EU. Také mohly být financovány projekty, které sniţovaly 

zaostalost nejchudších regionů, podporovaly soudrţnost sociální i ekonomickou. 

ISPA – tento program se specializoval na oblast TEN, infrastruktury a ţivotního prostředí. 

SAPARD – jeho úkolem byla podpora zemědělství a rozvoj venkova. 

Komunitární programy jsou programy EU, kterých se mohou účastnit i kandidátské země. Programy mohou být 

zaměřeny např. na vzdělávání, vyuţívání energií či rozvoje MSP. Česká republika se účastnila programu 

Leonardo da Vinci, SAVE a SME 3nd. Zdroj:http://www.euroskop.cz/168/sekce/predvstupni-pomoc/, 2012. 
80

 http://www.eib.org/projects/press/2003/2003-129-eur-50-mio-for-two-global-loans-to-cosb-group-in-the-

czech-republic-.htm, 2012. 
81

 Sloţený z různých prvků, tzn. ţe jsou financovány projekty zahrnující více druhů infrastruktury. 
82

 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=czech+republic&sector, 2012. 

http://www.euroskop.cz/168/sekce/predvstupni-pomoc/
http://www.eib.org/projects/press/2003/2003-129-eur-50-mio-for-two-global-loans-to-cosb-group-in-the-czech-republic-.htm
http://www.eib.org/projects/press/2003/2003-129-eur-50-mio-for-two-global-loans-to-cosb-group-in-the-czech-republic-.htm
http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=czech+republic&sector
http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=czech+republic&sector
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a do jakých oblastí v letech 2000 - 2011 směřovaly finanční prostředky je uvedeno v tabulce 

č. 4.1. 

V letech 2000 - 2003 bylo poskytnuto 36,22 % z celkového objemu prostředků 

v tomto období do oblasti dopravy. Prioritou byla městská dopravní infrastruktura v Praze, tj. 

prodlouţení trasy C Metra a výstavba nového letištního terminálu
83

. Druhou nejvíce 

financovanou oblastí byl průmysl, zde poskytnuté půjčky tvořily 23,81 % z celkového objemu  

úvěrů v tomto předvstupním období. Nejvýznamnějším projektem v oblasti průmyslu v letech 

2000 - 2003 byla výstavba nového automobilového závodu v Kolíně firmou TPCA na výrobu 

malých automobilů
84

. 

V období 2004 - 2011 bylo nejvíce peněţních prostředků opět čerpáno v oblasti 

dopravy. Jednalo se o 30,61 % z celkového objemu úvěrů. Největší půjčka 530 mil. EUR byla 

poskytnuta na spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava v roce 2007, 

přičemţ byly financovány hlavní ţelezniční a dopravní projekty týkající se TEN-T
85

. Druhou 

oblastí největšího čerpání byly úvěrové linky, tj. poskytování úvěrů finančním 

zprostředkovatelům pro MSP. Zde bylo v daném období 2004 - 2011 vyčerpáno 21,55 % 

z celkových prostředků. Nejvýznamnějšími ţadateli byly Komerční banka, UniCredit Bank a 

Česká spořitelna
86,87

. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

82
 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-

union&country=czech+republic&sector=transportsr=, 2012. 
83

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-

union&country=czech+republic&sector=transports, 2012. 
84

 http://www.eib.org/projects/loans/2002/20020255.htm, 2012. 
85

 http://www.eib.org/projects/press/2007/2007-139-Republique_tcheque-14-milliards-de-CZK-pour-des-projets-

d-infrastructures-de-transport-prioritaires.htm, 2012. 
86

 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2012&region=european-

union&country=czech+republic&sector=global-loans-grouped-loans, 2012. 
87

 Tyto instituce plní funkci  jakéhosi prostředníka mezi EIB a MSP. 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=czech+republic&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=czech+republic&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=czech+republic&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=czech+republic&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/2002/20020255.htm
http://www.eib.org/projects/press/2007/2007-139-Republique_tcheque-14-milliards-de-CZK-pour-des-projets-d-infrastructures-de-transport-prioritaires.htm
http://www.eib.org/projects/press/2007/2007-139-Republique_tcheque-14-milliards-de-CZK-pour-des-projets-d-infrastructures-de-transport-prioritaires.htm
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Tabulka č. 4.1: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, ČR) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=czech+republic&sector=, 2012; vlastní zpracování 

 

Níţe uvedená tabulka č. 4.2 uvádí objem půjček v období 2000 – 2011, výši HDP 

v jednotlivých letech a poslední sloupec udává jaký je podíl úvěrů na HDP v procentech. 

Roky 2002 a 2003 jsou očištěny od půjček, které byly EIB poskytnuty na obnovu po 

povodních v roce 2002. V nominálním vyjádření byl největší objem půjček poskytnut 

EIB v roce 2009 a částka činila 1,984 mld. EUR. Nejmenší částka byla vyčerpána v roce 

2000 a činila 385 mil. EUR. Podíl poskytnutých úvěrů na HDP ve sledovaném období se 

pohybuje v rozmezí od 0,53 – 1,40 %.  Od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU, objem 

poskytovaných úvěrů vzrostl.  

Tabulka č. 4.2: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, ČR)  

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 385 63 757,3 0,60 

2001 390 71 872,6 0,54 

2002 438 83 350,5 0,53 

2003 1 136,716 84 409,6 1,34 

2004 560,956 91 849,5 0,61 

2005 1 237,221 104 628,8 1,18 

2006 959,145 118 290,8 0,81 

2007 1 599,358 131 908,6 1,21 

2008 1 110,6 154 269,7 0,72 

2009 1 984,880 141 449,8 1,40 

2010 1 650,195 149 313,3 1,11 

2011 1 246,273 154 913,0 0,80 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

Financovaná oblast/Roky 2000 - 2011 2000-2003 2004-2011 
Kompozitní infrastruktura 788,428 480,000 308,428 

Energie 652,310 0 652,310 

Úvěrové linky 2 554,621 325,000 2 229,621 

Zdraví, vzdělání 505,229 95,000 410,229 

Průmysl 2 229,380 688,000 1 541,380 

Služby 429,671 0 429,671 

Telecom 301,732 25,000 276,732 

Doprava 4 214,998 1 046,716 3 168,281 

Městská výstavba 364,297 0 364,297 

Voda a kanalizace 1 197,684 230,000 967,684 

Celkem 13 239,35 2 889,716 10 348,633 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
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4.2. Přínosy projektů pro Slovenskou republiku 

Slovenská republika (SR) se stala členem EU dne 1. 5. 2004. Celkem bylo v letech 

2000 – 2011 financováno 82 projektů v celkové hodnotě 3 598,172 mil. EUR
88

. Slovenská 

republika v předvstupním sledovaném období čerpala pouze z pěti oblastí, a to z úvěrových 

linek, vody a kanalizace, průmyslu, dopravy a telecomu
89

. V jaké výši bylo čerpáno a do 

jakých oblastí v letech 2000 - 2011 je uvedeno v tabulce č. 4.3. 

 V letech 2000 – 2003 bylo realizováno celkem 12 projektů za 610 mil. EUR. Nejvíce 

finančních prostředků bylo čerpáno v oblasti průmyslu, v nominálním vyjádření se jednalo 

224 mil. EUR (36,72 % z celkového objemu prostředků za období 2000 -2003). Největším 

projektem byla výstavba nové haly na výrobu automobilů firmou Volkswagen v Bratislavě
90

. 

Úvěry do oblasti dopravy dosáhly 28,53 % z celkového objemu úvěrů v letech 2000 – 2003. 

Projekty byly zaměřeny převáţně na významné silniční trasy, jako je propojení východu a 

západu SR dálnicí D1, vybudování a rekonstrukce silnic 2. třídy v zaostalých oblastech SR a 

na vybudování nového mostu přes řeku Dunaj v Bratislavě
91

. 

 V druhém sledovaném období od 2004 – 2011 se počet úvěrů zvýšil na 82 

realizovaných projektů. Objem celkových půjček v tomto období činil 2 988 mil. EUR. 

Nejvíce finančních prostředků bylo poskytnuto na financování MSP prostřednictvím 

úvěrových linek, objem úvěrů činil 34,22 % z celkového objemu prostředků za toto období. 

Nejvýznamnějšími ţadateli úvěrů byly Finanční skupina ČSOB pro SR, banka DEXIA a 

banka TATRA
92

. Další významnou oblastí financování byla doprava. Objem prostředků 

čerpaných v rámci této oblasti byl 16,87 % z celkových prostředků tohoto období. 

Významnou poloţkou této oblasti bylo poskytnutí půjčky na spolufinancování prioritních 

projektů, které vycházejí ze slovenského Národního strategického referenčního rámce pro 

období 2007 -2013, se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti. Půjčka byla poskytnuta ve 

                                                 

 

88
 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=bulgaria&sector=, 2012. 
89

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-

union&country=slovakia&sector=, 2012. 
90

 http://www.eib.org/projects/loans/1998/19982113.htm, 2012. 
91

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2012&region=european-

union&country=slovakia&sector=transports, 2012. 
92

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=slovakia&sector=global-loans-grouped-loans, 2012. 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=slovakia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=slovakia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/1998/19982113.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2012&region=european-union&country=slovakia&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2012&region=european-union&country=slovakia&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=slovakia&sector=global-loans-grouped-loans
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=slovakia&sector=global-loans-grouped-loans
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výši 364 mil. EUR
93

. Dále byly poskytnuty úvěry na výstavbu dálničního úseku mezi 

Bratislavou a Zlínem a dopravní infrastrukturu v regionu Košice
94

. 

 Tabulka č. 4.3: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, SR) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=slovakia&sector=, 2012; vlastní zpracování 

 

 Tabulka č.4.4 uvádí podíl úvěrů na HDP v jednotlivých letech.Ve sledovaném období 

2000 – 2011 jen ve dvou letech tj. v roce 2000 a 2010, překročil podíl úvěrů přidělených EIB 

na HDP 1 %. V roce 2000 bylo v nominálním vyjádření vyčerpáno 242 mil. EUR a podíl na 

HDP činil 1,10 %. Nejvyšší částka tj. 1 442,5 mil. EUR byla přidělena v roce 2010, bylo 

čerpáno v rámci slovenského národního strategického referenčního rámce pro období 2007 – 

2013 na projekty týkající se kompozitní infrastruktury, dopravy, zdraví a vzdělávání, sluţeb, 

městské výstavby a vody a kanalizace. Celkem bylo EIB poskytnuto 1,3 mld. EUR, coţ je 

více jak 1/3 celkových úvěrů poskytnutých bankou SR za sledované období
95

. Nejniţší podíl 

objemu úvěrů na HDP byl v roce 2007 a činil pouze 0,3 % HDP SR. Hodnoty podílu objemu 

úvěrů na HDP se aţ na výše uvedené roky pohybovaly v rozmezí 0,71 – 0,25 %. 

 

 

                                                 

 

93
 http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-198-slovakia-eur-1-3-billion-for-co-financing-projects-

supported-by-eu-funds.htm, 2012. 
94

 ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=slovakia&sector=transports, 2012. 
95

 http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-198-slovakia-eur-1-3-billion-for-co-financing-projects-

supported-by-eu-funds.htm, 2012. 

 

Financovaná oblast/Roky 2000 - 2011 2000-2003 2004-2011 
Kompozitní infrastruktura 304,430 0 304,430 

Energie 2,391 0 2,391 

Úvěrové linky 1 172,623 150,000 1 022,623 

Zdraví, vzdělání 185,100 0 185,100 

Průmysl 576,464 224,000 352,464 

Služby 162,592 0 162,592 

Telecom 51,793 50,000 1,793 

Doprava 677,976 174,000 503,976 

Městská výstavba 162,413 0 162,413 

Voda a kanalizace 302,390 12,000 290,390 

Celkem 3 598,172 610 2 988,172 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=slovakia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=slovakia&sector
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Tabulka č. 4.4: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, SR)  

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 242 22 046,9 1,10 

2001 79 23 572,9 0,34 

2002 80 25 971,7 0,31 

2003 209 29 489,2 0,71 

2004 195 33 994,6 0,57 

2005 228,246 38 489,1 0,59 

2006 197,461 44 501,7 0,44 

2007 17,875 54 810,8 0,03 

2008 160,843 64 413,5 0,25 

2009 366,250 62 795,2 0,58 

2010 1 442,500 65 743,5 2,19 

2011 400 69 058,2 0,58 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

 

4.3. Přínosy projektů pro Bulharskou republiku 

Bulharská republika (BR) vstoupila do EU 1. 1. 2007, proto je sledované období 

rozděleno tímto datem na dvě období. Celkem bylo v letech 2000 – 2011 financováno 48 

projektů v celkové hodnotě 2 556,08 mil. EUR
96

. V jaké výši bylo čerpáno a do jakých 

oblastí v letech 2000 - 2011 je uvedeno v tabulce č. 4.5. 

V předvstupním období 2000 – 2006 ţadatelé z BR čerpali úvěry jen z oblasti energie, 

úvěrových linek a dopravy. Největší objem financí putoval do dopravy, objem činil 61,2 % 

z celkového objemu úvěrů za toto období. Částka 70 mil. EUR putovala ve dvou tranších na 

výstavbu kombinovaného mostu přes řeku Dunaj, který je součástí Panevropského koridoru 

IV
97

. Druhou nejvíce financovanou oblastí byly úvěrové linky, úvěry byly vyplaceny ve výši 

160mil. EUR, coţ činilo 28,2 % z celkové sumy za toto období. Dále byly financovány 

projekty z oblasti energetiky. Jejich podíl na celkovém objemu je 10,6 %. 

 

                                                 

 

96
 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=bulgaria&sector=, 2012. 
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 http://www.eib.org/projects/loans/2000/20000113.htm, 2012. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
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V období 2007 – 2011 byla významně posílená oblast dopravy, zde poskytnuté úvěry 

činily 44,1 % z celkových finančních prostředků za toto období. Úvěr ve výši 380 mil. EUR 

byl poskytnut na rekonstrukci a obnovu prioritních dopravních uzlů a cest
98

. Vzrostl příjem 

úvěrů v oblasti úvěrových linek, zde bylo čerpáno 545 mil. EUR, coţ činilo 27,4 % 

z celkových úvěrů v tomto období. Nejvýraznějšími ţadateli byly banka skupiny Societe 

Generale, Raiffeisenbank a Unicredit Bulbank
99

. Financování oblasti vody a kanalizací bylo 

podpořeno částkou 376,955 mil. EUR, coţ bylo 18,95 % z celkového objemu prostředků za 

toto období. Byla podepsána smlouva o spolufinancování projektů společně s fondy EU, úvěr 

na tento sektor dosáhl výše 350 mil. EUR
100

. 

Tabulka č. 4.5: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, BR) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=bulgaria&sector=,2012; vlastní zpracování 

 

 V tabulce č. 4.6 jsou uvedeny poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v období 2000 – 

2011. Největší podíl úvěrů na HDP byl v roce 2007, podíl činil 3,60 %, v nominálním 

vyjádření se jedná o částku 1 108 mil. EUR, tuto částku z 63,18 % tvořil úvěr na 

spolufinancování projektů vycházejících z operačních programů BR. Celkem v tomto období 

bylo uvolněno 700 mil. EUR na spolufinancování s fondy EU. Nejniţší podíl byl v roce 2005, 

                                                 

 

98
 http://www.eib.org/projects/loans/2006/20060087.htm, 2012. 

99
 http://www.eib.org/projects/loans/list/?start=2008&end=2011&region=european-

union&country=bulgaria&sector=global-loans-grouped-loans, 2012. 
100

 http://www.eib.org/projects/press/2007/2007-140-bulgaria-eur-700-million-for-co-financing-projects-with-

eu-funds-.htm 2012. 

Financovaná oblast/Roky 2000 - 2011 2000-2006 2007-2011 
Kompozitní infrastruktura 0 0 0 

Energie 62,500 60,000 2,500 

Úvěrové linky   705,000 160,000    545,00 

Zdraví, vzdělání  0 0 0 

Průmysl 10,000   0 10,000 

Služby   1,125 0 1,125 

Telecom 175,000  0 175,000 

Doprava 1 225,500 347,000 878,500 

Městská výstavba 0 0 0 

Voda a kanalizace 376,955 0 376,955 

Celkem 2 556,08 567 1989,08 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=bulgaria&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=bulgaria&sector
http://www.eib.org/projects/loans/2006/20060087.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/?start=2008&end=2011&region=european-union&country=bulgaria&sector=global-loans-grouped-loans
http://www.eib.org/projects/loans/list/?start=2008&end=2011&region=european-union&country=bulgaria&sector=global-loans-grouped-loans
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kdy bylo čerpáno pouze na jeden projekt v oblasti úvěrových linek.
101

 V letech 2000, 2007 a 

2008 překročil podíl 1% hranici a pohyboval se mezi 1,14 – 3,60 %. 

 Tabulka č. 4.6: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, BR)  

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 160 14 035,1 1,14 

2001 130 15 552,3 0,84 

2002 87 17 026,9 0,51 

2003 60 18 374,4 0,32 

2004 40 20 387,9 0,20 

2005 30 23 255,8 0,12 

2006 60 26 476,7 0,22 

2007 1 108,000 30 772,4 3,60 

2008 455,000 35 430,5 1,28 

2009 173,500 34 932,8 0,50 

2010 115,000 36 052,4 0,32 

2011 137,500 38 483,2 0,35 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

 

4.4. Přínosy projektů pro Rumunskou republiku 

Rumunská republika (RR) patří, společně s Bulharskou republikou, mezi dvě poslední 

země východního bloku, kterým bylo umoţněno vstoupit do EU aţ 1. 1. 2007.  Celkem bylo 

v letech 2000 – 2011 financováno 86 projektů v celkové hodnotě 7 573,77 mil. EUR.
102

 

V tabulce č. 4.7 je zobrazeno, které oblasti byly prioritou pro RR v celém sledovaném 

období a v předvstupním období a v období po vstupu do EU. V období 2000 - 2006 RR 

vyčerpala 58,14 % prostředků do sektoru dopravy. Projekty pokrývaly různé druhy dopravy a 

investory byly veřejné i soukromé subjekty. Konkrétně se jednalo o modernizaci metra 

v Bukurešti, tento projekt ve dvou splátkách získal celkem 178 mil. EUR.
103

 Prioritně bylo 

investováno do obnovy, modernizace a výstavby silnic v rámci TEN-T i mimo něj, zde bylo 

                                                 

 

101
 http://www.eib.org/projects/loans/list/?start=2005&end=2005&region=european-

union&country=bulgaria&sector=, 2012. 
102

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=romania&sector=, 2012. 
103

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2007&region=european-

union&country=romania&sector=transports, 2012. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/?start=2005&end=2005&region=european-union&country=bulgaria&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/?start=2005&end=2005&region=european-union&country=bulgaria&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=romania&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=romania&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2007&region=european-union&country=romania&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2007&region=european-union&country=romania&sector=transports
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celkem v tomto období investováno 1 130 mil. EUR.
104

 V oblasti kompozitní infrastruktury 

bylo poskytnuto celkem 550 mil. EUR, coţ je 15,8 % z celkového objemu prostředků. 

Peněţní prostředky byly přiděleny na obnovu po ničivých záplavách.
105

 

V druhém období tj. v letech 2007 – 2011 nebyly poskytnuty ţádné úvěry v oblasti 

zdraví a vzdělávání a městské výstavby. Největší objem prostředků byl poskytnut tak jako 

v předcházejícím období do sektoru dopravy, tj. 31,35 % z celkového objemu úvěrů v tomto 

období. Dva financované projekty se týkaly výstavby trasy 5 Metra v Bukurešti. Také byla 

podepsaná smlouva na spolufinancování se strukturálními fondy v oblasti ţivotního prostředí, 

konkurenceschopnosti a dopravy v celkové výši 1 mld. EUR, do oblasti dopravy v rámci této 

smlouvy putovalo 400 mil. EUR.
106

 V druhém období se do popředí dostává i průmysl, zde 

byly poskytnuty úvěry ve výši 572,40 mil. EUR, coţ činilo 14 % z celkového objemu 

prostředků v tomto období. Částka 400 mil. EUR byla poskytnuta firmě FORD na výstavbu a 

provoz automobilového závodu, zároveň i obnovu technického zařízení po firmě DAEWOO, 

jednalo se významnou podporu automobilového průmyslu v jihozápadním Rumunsku.
107

 

Tabulka č. 4.7: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, RR) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=romania&sector=2012; vlastní zpracování 

                                                 

 

104
 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2007&region=european-

union&country=romania&sector=transports, 2012. 
105

 http://www.eib.org/projects/loans/2004/20040500.htm, 2012. 
106

 http://www.eib.org/projects/press/2008/2008-115-romania-eib-lends-eur-1-billion-to-romania-for-project-co-

financing.htm, 2012. 
107

 http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-005-eib-supports-with-eur-400-million-development-of-

automotive-sector-in-romania.htm, 2012. 

Financovaná oblast/Roky 2000 - 2011 2000-2006 2007-2011 
Kompozitní infrastruktura 900,000 550,000 350,000 

Energie 598,450 100,800 497,650 

Úvěrové linky 782,000 232,000    550,00 

Zdraví, vzdělání 309,600 309,600 0 

Průmysl 607,400 35,000 572,400 

Služby 375,225 7,600 367,625 

Telecom 150,000  0 150,000 

Doprava 3 308,250 2 026,900 1 281,350 

Městská výstavba 23,000 23,000 0 

Voda a kanalizace 519,845 201,220 318,624 

Celkem 7 573,77 3 486,12 4 087,649 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2007&region=european-union&country=romania&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2007&region=european-union&country=romania&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/2004/20040500.htm
http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-005-eib-supports-with-eur-400-million-development-of-automotive-sector-in-romania.htm
http://www.eib.org/projects/press/2010/2010-005-eib-supports-with-eur-400-million-development-of-automotive-sector-in-romania.htm
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Tabulka č. 4. 8 popisuje podíl úvěrů na HDP v RR v letech 2000 -2011. Roky 2000 a 

2005 jsou očištěny o půjčky na likvidaci povodňových škod. Jak je z tabulky zřejmé RR 

v letech 2008, 2009 a 2011 vyuţila moţnosti pouţít úvěrové financování EIB  na své projekty 

nejhojněji. Největší částka v nominálním vyjádření 1 473 mil. EUR byla poskytnuta 

v roce 2009 a její podíl na HDP činil 1,25 %. Nejmenší částka 40 mil. EUR byla čerpána 

v roce 2001 a její podíl na HDP činil zanedbatelných 0,09 %. Úvěry byly vyuţity v oblasti 

úvěrových linek bankou HVB a Citibank.
108

 Ve sledovaném období se podíl úvěrů od EIB na 

HDP pohyboval rozmezí 0,09 – 1,48 %. 

Tabulka č. 4.8: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011  

(v mil. EUR, RR) 

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 603 40 651,3 1,48 

2001 40 45 356,8 0,09 

2002 383 48 614,9 0,79 

2003 503,200 52 576,5 0,96 

2004 79 61 063,9 0,13 

2005 648,966 79 801,9 0,81 

2006 678,954 97 751,0 0,69 

2007 174,848 124 728,5 0,14 

2008 1 112,451 139 765,4 0,80 

2009 1 473,300 118 196,0 1,25 

2010 410 124 058,9 0,33 

2011 1 399 136 479,9 1,03 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

 

4.5. Přínosy projektů pro Estonskou republiku 

Estonská republika (ER) vstoupila do EU 1. 5. 2004, sledovaná oblast je tedy 

rozdělena tímto datem. Celkem bylo v letech 2000 – 2011 financováno 32 projektů 

v celkové hodnotě 1 463,7 mil. EUR
109

. 
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 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2001&end=2001&region=european-

union&country=romania&sector=, 2012. 
109

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=estonia&sector=, 2012. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=estonia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=estonia&sector
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Tabulka č. 4.9 ukazuje do kterých oblastí a v jaké výši byly peněţní prostředky 

směřovány. V předvstupním období 2000 – 2003 bylo realizováno pouze 7 projektů za 157 

mil. EUR.
110

 V oblasti úvěrových linek bylo poskytnuto 96,8 % z celkových prostředků 

v tomto období. Globální půjčky byly poskytnuty estonské bance Hansapank a 

SAMPOpank.
111

 Zbývající částkou 5 mil. EUR bylo financováno rozšíření telekomunikačních 

sítí.
112

 

Po vstupu ER do EU tj. v letech 2004 – 2011 bylo vyuţito čerpání téměř ze všech 

oblastí, kromě městské výstavby. Nejvíce byly podporovány projekty v oblasti energetiky, pro 

tuto oblast bylo poskytnuto 28,72 % z celkových prostředků za toto období. V nominálním 

vyjádření se jedná o částku 375,094 mil. EUR. Estonské energetické společnosti EESTI bylo 

v čtyřech tranších poskytnuto 300 mil. EUR na 3 letý investiční program, jehoţ prioritou byla 

modernizace a rozšíření energetických zařízení a sítí napříč ER.
113

 Druhou nejvíce 

podporovanou oblastí byla doprava, zde byly poskytnuty úvěry ve výši 313,955 mil. EUR, 

coţ činí 23,97 % z celkových prostředků za sledované období. Investice 90 mil. EUR byla do 

stavby a nákupu osobního trajektu, který posílil spojení mezi Talinem a Stockholmem
114

. 

Dále byla podepsaná smlouva na spolufinancování s EU fondy v sektoru TEN-T, objem 

pomoci byl 115,5 mil. EUR
115

. 
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 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-

union&country=estonia&sector=, 2012. 
111

 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=estonia&sector=global-loans-grouped-loans, 2012. 
112

 http://www.eib.org/projects/press/2001/2001-104-eur-190-mio-for-telias-telecommunications-quotviking-

networkquot.htm, 2012. 
113

 http://www.eib.org/projects/press/2009/2009-090-eib-provides-eur-700-million-for-key-investments-in-

estonia.htm, 2012. 
114

 http://www.eib.org/projects/pipeline/2008/20080749.htm, 2012. 
115

 http://www.eib.org/projects/pipeline/2008/20080704.htm, 2012. 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=estonia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=estonia&sector
http://www.eib.org/projects/press/2009/2009-090-eib-provides-eur-700-million-for-key-investments-in-estonia.htm
http://www.eib.org/projects/press/2009/2009-090-eib-provides-eur-700-million-for-key-investments-in-estonia.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2008/20080749.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2008/20080704.htm
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Tabulka č. 4.9: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, ER) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=estonia&sector=,2012; vlastní zpracování 

 

 V tabulce č. 4.10 jsou uvedeny poskytnuté úvěry ER a jejich podíl na HDP v období 

2000 – 2011. Největší přínos projektů byl v letech 2009 a 2011. V roce 2009 byl objem 

celkových prostředků 841 mil. EUR, podíl na HDP činil 6,08 %. V roce 2009 byla 

podepsaná smlouva o objemu 700 mil. EUR mezi EIB a vládou ER o spolufinancování 

operačních programů ER v oblasti zdraví a vzdělávání, vody a kanalizace, dopravy a 

kompozitní infrastruktury
116

. V roce 2011 byl objem poskytnutých půjček v nominálním 

vyjádření 183 mil. EUR a podíl na HDP byl 1,15 %. V roce 2005 bylo čerpání minimální a 

podíl na HDP je zanedbatelný. V roce 2007 ER nerealizovala pomoci úvěrů EIB ţádné 

projekty. V ostatních letech se podíl na HDP pohybuje v rozmezí 0,30 – 0,83 %. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

116
 http://www.eib.org/projects/pipeline/2008/20080704.htm, 2012. 

Financovaná oblast/Roky 2000 - 2011 2000-2003 2004-2011 
Kompozitní infrastruktura 286,000 0 286,000 

Energie 375,094      0 375,094 

Úvěrové linky 226,500 152,000 74,500 

Zdraví, vzdělání 87,500 0 87,500 

Průmysl  0,097 0 0,097 

Služby 0,023 0 0,023 

Telecom 45,070 5,000 40,070 

Doprava 313,955 0 313,955 

Městská výstavba 0 0 0 

Voda a kanalizace 129,500 0 129,500 

Celkem 1463,739 157 1306,739 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=estonia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=estonia&sector
http://www.eib.org/projects/pipeline/2008/20080704.htm
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Tabulka č. 4.10: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, ER)  

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 42 6 159,8 0,68 

2001 35 6 970,9 0,50 

2002 50 7 776,3 0,64 

2003 30 8 718,9 0,34 

2004 80 9 685,3 0,83 

2005 0,286 11 181,7 0,002 

2006 40 13 390,8 0,30 

2007 0 16 069,4 0 

2008 86,955 16 304,2 0,53 

2009 841,500 13 839,6 6,08 

2010 75 14 305,3 0,52 

2011 183 15 973,0 1,15 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

 

4.6. Přínosy projektů pro Lotyšskou republiku 

Lotyšská republika (LR) se stává členem EU v květnu 2004, sledované období je 

rozděleno do dvou částí, jejichţ hranicí je rok 2004. Celkem bylo v letech 2000 – 2011 

financováno 35 projektů v celkové hodnotě 1 782 mil. EUR
117

. 

Tabulka č. 4.11 ukazuje, do kterých oblastí a v jaké výši byly peněţní prostředky 

směřovány. V první části sledovaného období 2000 – 2003 LR vyuţila financování 

investičních projektů prostřednictvím úvěrů EIB jen ve čtyřech oblastech. Pro oblast energie 

bylo vyuţito 44,94 % z celkových poskytnutých prostředků v tomto období. Byl realizován 

projekt podniku Latvenergona modernizaci kombinovaného zařízení na výrobu tepla a 

elektřiny a přenosové sítě
118

. 

V letech 2004 – 2011 bylo čerpáno ze všech oblastí definovaných pro poskytování 

úvěrů. Největší částka 371 mil. EUR tj. 23,13 % z celkové částky pro toto období, putovala na 

podporu úvěrových linek ve formě globálních půjček pro financování MSP. Nejobjemnější 
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 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=latvia&sector=, 2012. 
118

 http://www.eib.org/projects/press/2002/2002-040-eur-80-mio-for-upgrading-power-plant-and-networks-in-

latvia.htm, 2012. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=latvia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=latvia&sector
http://www.eib.org/projects/press/2002/2002-040-eur-80-mio-for-upgrading-power-plant-and-networks-in-latvia.htm
http://www.eib.org/projects/press/2002/2002-040-eur-80-mio-for-upgrading-power-plant-and-networks-in-latvia.htm
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projekty byly realizovány bankovními společnostmi PAREX Bank a MORTGAGE Bank
119

. 

Pro financování energií bylo vyuţito celkem 261,271 mil. EUR, coţ činilo 16,29 % 

z celkového objemu úvěrů. Tak jako předcházejícím období v oblasti energie byly úvěry ve 

výši 260 mil. EUR poskytnuty podniku Latvenergo. Projekty se týkaly vybudování střední a 

velké fotovoitaické elektrárny, výměny zařízení kombinované elektrárny v Rize
120

. 

Tabulka č. 4.11: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, LR) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=latvia&sector=, 2012; vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 4.12 jsou vypočítány podíly úvěrů na HDP v letech 2000 – 2011. 

Lotyšská republika nevyuţívá moţnosti úvěrů poskytovaných EIB výrazným způsobem. Ve 

sledovaném období se pohyboval podíl úvěrů na HDP v rozmezí 0,05 – 1,65 %. Výraznější 

čerpání proběhlo v letech 2002, 2005, 2008 a 2009, kdy bylo překročeno 1 % podílu úvěrů na 

HDP. V nominálním vyjádření byl největší objem úvěrů ve výši 860 mil. EUR poskytnut 

v roce 2008. V tomto roce byla podepsaná smlouva o spolufinancování priorit LR vycházející 

z Národního referenčního rámce pro období 2007 – 2013
121

. Prioritními osami bylo 

vzdělávání a zdraví, městská výstavba, sluţby, doprava a voda a kanalizace. V roce 2009 

podíl úvěrů na HDP činil 1,54 %, coţ v nominálním vyjádření činilo 285 mil. EUR. Nejméně 

finančních prostředků bylo zapůjčeno v roce 2001. 

                                                 

 

119
 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=latvia&sector=global-loans-grouped-loans, 2012. 
120

 http://www.eib.org/projects/loans/2005/20050017.htm, 2012. 
121

 http://www.eib.org/projects/loans/2008/20080072.htm, 2012. 

Financovaná oblast/Roky 2000 - 2011 2000-2003 2004-2011 
Kompozitní infrastruktura 220,000 0 220,000 

Energie 341,271 80,000 261,271 

Úvěrové linky 421,000 50,000 371,000 

Zdraví, vzdělání 52,500 0 52,500 

Průmysl 1,310 0 1,310 

Služby 180,317 0 180,317 

Telecom 5,953 5,000 0,953 

Doprava 260,500 43,000 217,500 

Městská výstavba 180,000 0 180,000 

Voda a kanalizace 120,000 0 120,000 

Celkem 1782,851 178 1604,851 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=latvia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=latvia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/2005/20050017.htm
http://www.eib.org/projects/loans/2008/20080072.htm
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Tabulka č. 4.12: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, LR)  

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 10 8 433,6 0,12 

2001 5 9 216,2 0,05 

2002 123 9 815,6 1,25 

2003 40 9 942,5 0,40 

2004 40 11 154,6 0,36 

2005 213,853 12 927,8 1,65 

2006 35 15 981,9 0,22 

2007 35 21 026,5 0,17 

2008 860 22 889,8 3,76 

2009 285 18 521,3 1,54 

2010 100 17 974,8 0,57 

2011 36 20 049,6 0,18 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

 

4.7. Přínosy projektů pro Litevskou republiku 

Litevská republika (LiR) také vstoupila do EU 1. 5. 2004 a tímto rokem jsou také 

rozděleny poskytnuté úvěry EIB dle oblastí, tuto skutečnost ukazuje tabulka č. 4. 13. Celkem 

bylo v letech 2000 – 2011 financováno 25 projektů v celkové hodnotě 1 486 mil. EUR
122

. 

V období 2000 – 2003 Litevská republika stejně jako další dvě pobaltské republiky
123

 

ţádné obrovské částky nedostala. Čerpáno bylo ze čtyř oblastí, a to z oblasti úvěrových linek, 

kompozitní infrastruktury, telecomu a dopravy. Největší objem peněz byl pouţit v sektoru 

kompozitní infrastruktury a dopravy, do kaţdého sektoru bylo čerpáno shodně 36,36 % 

z celkového objemu úvěrů v tomto období. V oblasti kompozitní struktury se jednalo o 

projekty, které měly vést k rozvoji ekonomické a sociální infrastruktury, ty byly 

spolufinancovány strukturálními fondy. Projekty týkající se ţivotního prostředí a TEN, jenţ 

byly spolufinancovány Fondem soudržnosti
124,125

. Také v oblasti dopravy došlo k podpisu 

                                                 

 

122
 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=lithunia&sector=, 2012. 
123

 Pobaltské republiky – Estonská, Lotyšská a Litevská. 
124

 Východiskem byl Jednotný programový dokument na období 2004 -2006. 
125

 http://www.eib.org/projects/loans/2007/20070534.htm, 2012. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=lithunia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=lithunia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/2007/20070534.htm
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smlouvy o spolufinancování s fondy EU a byl realizován projekt na výstavbu a modernizaci 

několika silničních koridorů
126

. 

Po vstupu LiR do EU tj. období 2004 – 2011 na základě a Národního referenčního 

rámce LiR pro období 2007 – 2013 byly spolufinancovány oblasti kompozitní infrastruktury, 

zdraví a vzdělání, dopravy a vody a kanalizace. Největší objem financí byl vyúčtován 

v oblasti kompozitní infrastruktury, jednalo se o 42,85 % z celkových prostředků v tomto 

období. Sektor dopravy se podílel na čerpání 23,50 %. Kromě výše uvedeného 

spolufinancování projektů, byl realizován projekt firmy JSC litevská železnice na nákup 34 

lokomotiv pro nákladní vlaky
127

. 

Tabulka č. 4.13: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, LiR) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=lithuania&sector=, 2012; vlastní zpracování 

 

Následuje tabulka č. 4. 14, která ukazuje vývoj podílu úvěrů na HDP v letech 2000 – 

2011.Vyuţíváníúvěrů LiR není moc časté. Částky v jednotlivých letech se pohybovaly do 100 

mil. EUR, výjimkou je rok 2009, kdy byla podepsaná smlouva o spolufinancování. V roce 

2009 dosáhl podíl na HDP 4,39 %, v nominálním vyjádření se jedná o částku 1 169 mil. 

EUR. Ţádné úvěry nabyly poskytnuty v letech 2002, 2004. Zanedbatelné projekty z pohledu 

podílu úvěrů na HDP byly realizovány v letech 2000, 2005, 2007, 2008 2010 a 2011, kdy 

                                                 

 

126
 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=lithuania&sector=transports, 2012. 
127

 http://www.eib.org/projects/press/2006/2006-065-lithuania-eur-43-million-for-modernisation-of-railways-

.htm, 2012. 

Financovaná oblast/Roky 2000 - 2011 2000-2003 2004-2011 
Kompozitní infrastruktura 626,000 60,000 566,000 

Energie 1,271 0 1,271 

Úvěrové linky 119,500 40,000 79,500 

Zdraví, vzdělání 226,400 0 226,400 

Průmysl 23,310 0 23,310 

Služby 0,317 0 0,317 

Telecom 5,953 5,000 0,953 

Doprava 370,400 60,000 310,400 

Městská výstavba 0 0 0 

Voda a kanalizace 113,200 0 113,200 

Celkem 1486,351 165 1321,351 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=lithuania&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=lithuania&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=lithuania&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=lithuania&sector=transports
http://www.eib.org/projects/press/2006/2006-065-lithuania-eur-43-million-for-modernisation-of-railways-.htm
http://www.eib.org/projects/press/2006/2006-065-lithuania-eur-43-million-for-modernisation-of-railways-.htm
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nebylo dosaţeno ani 0,1% podílu úvěrů na HDP. Hodnoty ve sledovaném období mimo rok 

2009 kolísaly v rozmezí 0 – 0,60 %. 

Tabulka č. 4.14: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, LiR) 

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 10 12 449,3 0,08 

2001 55 13 644,7 0,40 

2002 0 15 133,0 0 

2003 100 16 576,1 0,60 

2004 0 18 244,8 0 

2005 18,853 20 969,1 0,04 

2006 79 24 104,2 0,33 

2007 20 28 738,8 0,07 

2008 10 32 461,7 0,03 

2009 1 169,0 26 620,1 4,39 

2010 20 27 535,4 0,07 

2011 4,5 30 701,6 0,01 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

 

4.8. Přínosy projektů pro Maďarskou republiku 

Maďarská republika (MR) patří mezi země, které vstoupily do EU 1. 5. 2004. Celkem 

bylo v letech 2000 – 2011 financováno 170 projektů v celkové hodnotě 13 204 mil. 

EUR
128

. 

Sledované období je rozděleno datem vstupu do EU do dvou částí, na jaké sektory se 

ţadatelé MR zaměřily a v jaké výši byly poskytnuty úvěry, nastiňuje tabulka č. 4.15.  

V předvstupním období byly nejvyšší půjčky do oblasti dopravy ve výši 965 mil. EUR, coţ 

bylo 48,76 % z celkových prostředků za toto období. Čtyři projekty na obnovu ţelezničních 

koridorů byly financovány celkovou částkou 360 mil. EUR, přičemţ projekt ţelezničního 

koridoru Budapešť - Cegled – Szolnok - Lökösháza (Koridor IV) byl spolufinancován na 

základě rozhodnutí Evropské komise z předvstupní pomoci ISPA
129,130

. Do oblasti úvěrových 

                                                 

 

128
 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=hungary&sector=, 2012. 
129

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-

union&country=hungary&sector=transports, 2012. 
130

 http://www.eib.org/projects/loans/2002/20020164.htm, 2012. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=hungary&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=hungary&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/2002/20020164.htm
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linek byly přiděleny úvěry v hodnotě 505 mil. EUR, coţ bylo 25,53% z pomoci v tomto 

období. Globální půjčky byly přiděleny např. HYPOVERINSBANK, K & H BANK, Raiffeisen 

Bank
131

. 

V období 2004 – 2011 největší objem prostředků ve výši 2 709,492 mil. EUR ţádaly 

subjekty z MR ze sektoru úvěrových linek, podíl na celkové výši úvěrů v tomto období činil 

24,14 %. Nejvýznamnějšími subjekty ţádajícími o půjčky byly Maďarská rozvojová banka 

(Hungaria development Bank, HDB) jíţ byly přiděleny úvěry ve výši 700 mil. EUR,  CIB 

Bank (úvěry ve výši 450 mil. EUR) a MKB Bank (úvěry ve výši 250 mil. EUR)
132

.  V dopravě 

byly poskytnuty úvěry ve výši 2 500,9 mil. EUR, coţ bylo 22,3 % z celkových úvěrů. Úvěry 

ve výši 960 mil. EUR byly uděleny na rozvoj
133

 metra v Budapešti
134

. EIB se podílela 

spolufinancováním s Fondem soudržnosti na prioritních projektech týkajících se silničních a 

ţelezničních tras, celkem byly poskytnuty úvěry ve výši 282 mil. EUR 
135

. 

Tabulka č. 4.15: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, MR) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=hungaria&sector=, 2012; vlastní zpracování 

 

 

                                                 

 

131
 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-

union&country=hungary&sector=global-loans-grouped-loans, 2012. 
132

 Tamtéţ. 
133

 Výstavba a vybavení trasy 4, nákup 22 nových vlaků metra. 
134

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=hungary&sector=transports, 2012. 
135

 Tamtéţ. 

Financovaná oblast/Roky 2000 – 2011 2000-2003 2004-2011 
Zemědělství 500 0 500 

Kompozitní infrastruktura 433,500 60 373,500 

Energie 696,182 100,000 596,182 

Úvěrové linky 3 214,492 505,000 2 709,492 

Zdraví, vzdělání 1 141,705 0 1 141,705 

Průmysl 981,086 145,000 836,086 

Služby 1 441,242 0 1 441,242 

Telecom 575,049 35,000 540,049 

Doprava 3 465,900 965,000 2 500,900 

Městská výstavba 56,150 0 56,150 

Voda a kanalizace 698,850 168,900 529,950 

Celkem 13 204,156 1978,9 11 225,256 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=hungaria&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=hungaria&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=hungary&sector=global-loans-grouped-loans
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-union&country=hungary&sector=global-loans-grouped-loans
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=hungary&sector=transports
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=hungary&sector=transports
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Následující tabulka č. 4.16 ukazuje vývoj podílu úvěrů na HDP v letech 2000 – 2011. 

Celkově ve sledovaném období maďarské subjekty vyuţívaly moţnosti financovat své 

investiční projekty úvěry EIB proti výše uvedeným zemím ve větší míře. Nejvyšší úvěry byly 

poskytnuty v roce 2009 ve výši 1 949,25 mil. EUR, podíl na HDP činil 2,13 %. V letech 

2000, 2001, 2002, 2004 a 2011 nebyl překročen limit 1 %, podíl na HDP byl v těchto letech 

v rozmezí 0,48 – 0,98 %, coţ je vysoké procento ve srovnání s přecházejícími státy. 

V ostatních letech tj. 2003, 2005 – 2010 byl podíl úvěrů od EIB na HDP v rozmezí 1,00 – 

2,13 %. Nejniţší částka byla čerpána v roce 2000 ve výši 240 mil. EUR.  

Tabulka č. 4.16: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, MR) 

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 240 50 334,7 0,48 

2001 483 58 863,9 0,82 

2002 515 70 461,9 0,73 

2003 740,90 73 883,0 1,00 

2004 805 82 114,8 0,98 

2005 1 487,700 88 765,5 1,68 

2006 1 160,350 89 593,0 1,30 

2007 1 216,992 99 430,5 1,22 

2008 1 525,118 105 545,1 1,44 

2009 1 949,250 91 402,5 2,13 

2010 1 681,848 97 094,8 1,73 

2011 917,050 100 777,8 0,91 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

 

4.9. Přínosy projektů pro Polskou republiku 

Polská republika (PR) vstoupila do EU dne 1. 5. 2004, sledované období je tedy 

rozděleno tímto rokem na předvstupním období a období po vstupu do EU. Tabulka č. 4.17 

popisuje objem půjček v jednotlivých sektorech a obdobích. Celkem PR v letech 2000 – 

2011 realizovala 265 projektů a hodnota poskytnutých úvěrů byla 30 923 mil. EUR
136

. 

 

                                                 

 

136
 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=poland&sector=, 2012. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=poland&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=poland&sector
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V předvstupním období 2000 - 2003 byly nejvyšší úvěry poskytnuty do sektoru 

dopravy. Úvěry činily 43,36 % z celkového objemu prostředků v tomto období. Půjčky byly 

pouţity na výstavbu dálnice (Berlín – Varšava), rekonstrukci silnic 2. třídy, výstavbu 16 

obchvatů kolem měst a obcí leţících podél silnic prioritního národního a mezinárodního 

významu, rekonstrukci některých úseků ţelezničních tratí či výstavbu druhého terminálu na 

Mezinárodním letišti ve Varšavě
137

. Oblast kompozitní infrastruktury dostala v tomto 

přiděleny úvěry ve výši 600 mil. EUR, coţ činilo 13,29 %. Hlavní projekt této oblasti se týkal 

spolufinancování národních priorit PR, které vycházely Národního rozvojového plánu PR 

2004 – 2006.
138

 

Po vstupu do EU tj. v období 2004 – 2011 byly přiděleny úvěry ve výši 26 410 mil. 

EUR. Hlavní podporovanou oblasti byl doprava. Půjčky činily 41,20 % z celkových 

prostředků v tomto období, v nominálním vyjádření se jednalo o částku 10 880 mil. EUR. 

Z toho balíku úvěrů byly realizované různorodé projekty týkající se dopravních sítí např. 

výstavba silnic v rámci TEN-T, rekonstrukce a modernizace ţelezničních koridorů 

v jihozápadní části Polska, instalace elektronického systému na výběr mýtného pro vodidla 

nad 3,5t a autobusy. Municipality pouţily získané prostředky na rekonstrukci městských 

dopravních sítí
139

. Pro posílení fungování MSP byly poskytnuty úvěry v oblasti úvěrových 

linek ve výši 3 904 mil. EUR, coţ bylo 14,78 % úvěrů v rámci daného období. O úvěr v rámci 

úvěrových linek ţádaly pobočky velkých mezinárodních bank, polské banky či střední a malý 

finanční zprostředkovatelé např. Fortis Bank, PEKAO Bank, KREDYT Bank, Millennium 

Bank a Raiffeisen Bank
140

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

137
 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-

union&country=poland&sector=transports, 2012. 
138

 http://www.eib.org/projects/pipeline/2003/20030236.htm, 2012. 
139

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=poland&sector=transports, 2012. 
140

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=poland&sector=global-loans-grouped-loans, 2012. 

http://www.eib.org/projects/pipeline/2003/20030236.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=poland&sector=global-loans-grouped-loans
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=poland&sector=global-loans-grouped-loans
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Tabulka č. 4.17: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, PR) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=poland&sector=, 2012; vlastní zpracování 

 

Následuje tabulka č. 4. 18 ukazující vývoj podílu úvěrů na HDP v letech 2000 – 2011. 

Celkově ve sledovaném období polské veřejné a soukromé subjekty využívaly možnosti 

financovat své investiční projekty úvěry EIB nejvíce z deseti sledovaných zemí. Nejvyšší 

úvěry byly poskytnuty v roce 2010 ve výši 5 474,574 mil. EUR, podíl na HDP činil 

1,55%. V letech 2000 aţ 2008 nebyla překročena hranice 1 %, podíl na HDP se v těchto 

letech pohyboval v rozmezí 0,51 – 0,89 %. V ostatních letech tj. 2009, 2010 a 2011 byl podíl 

úvěrů od EIB na HDP v rozmezí 1,39 – 1,55 %. Nejniţší částka byla čerpána v roce 2000 ve 

výši 941 mil. EUR. Úvěry přidělené PR mají rostoucí charakter a v rámci sledované skupiny 

států a období se jedná o jediný stát s tímto jevem. 

Tabulka č. 4.18: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, PR) 

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 941 185 713,8 0,51 

2001 1 144 212 293,8 0,54 

2002 1 083 209 617,4 0,52 

2003 1 345 191 643,8 0,70 

2004 1 683,329 204 236,5 0,82 

2005 2 169,655 244 420,1 0,89 

2006 2 030,962 272 088,9 0,75 

2007 2 280,643 311 001,7 0,73 

2008 2 836,953 363 153,7 0,78 

2009 4 783,932 310 418,2 1,54 

2010 5 474,574 354 310,0 1,55 

2011 5 150,202 369 522,9 1,39 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

Financovaná oblast/Roky 2000 – 2011 2000-2003 2004-2011 
Zemědělství 250,000 0 250,000 

Kompozitní infrastruktura 1 077,694 600,000 477,694 

Energie 1 295,171 30,000 1 265,171 

Úvěrové linky 4 482,141 578,000 3 904,141 

Zdraví, vzdělání 2 428,360 225,000 2 203,360 

Průmysl 1 683,971 0 1 683,971 

Služby 3 259,093 0 3 259,093 

Telecom 1 209,585 565,000 644,585 

Doprava 12 837,266 1 956,740 10 880,526 

Městská výstavba 1 412,884 463,000 949,884 

Voda a kanalizace 987,084 95,260 891,824 

Celkem 30 923,249 4 513 26 410,249 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=poland&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=poland&sector
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
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4.10. Přínosy projektů pro Republiku Slovinsko 

Republika Slovinsko (RS) jako jediný zástupce balkánského poloostrova vstupuje do 

EU 1. 5. 2004. Sledované období je tedy rozděleno tímto rokem na předvstupním období a 

období po vstupu do EU. Tabulka č. 4.19 zobrazuje objem půjček v jednotlivých sektorech a 

obdobích. Celkem RS v letech 2000 – 2011 realizovala 65 projektů a hodnota 

poskytnutých úvěrů byla 3 617 mil. EUR
141

. 

V prvním časovém úseku tj. 2000 – 2003 byla úvěrová činnost zaměřena do pěti 

oblastí: energie, úvěrové linky, telekomunikační sluţby, doprava a voda a kanalizace. Sektor 

telekomunikačních sluţeb dostal přiděleny úvěry ve výši 300 mil. EUR, coţ činí 50 % 

z celkových prostředků za toto období. Půjčky byly poskytnuty třem telekomunikačním 

společnostem TELECOM, MOBITEL GSM a TELECOMS, kaţdá společnost v tomto období 

získala 100 mil. EUR. Investiční projekty se týkaly rozšíření a modernizace pevných a 

mobilních telefonních sítí
142

. Dopravní sektor získal 157,5 mil. EUR, coţ bylo 26,29 % 

z celkových úvěrů v tomto období. Prioritním projektem byla výstava 37 km dálnice mezi 

Ljublanou a Záhřebem (TEN-T), úvěr pokryl část nákladů na výstavbu ve výši 120 mil. 

EUR
143

. 

Po vstupu SR do EU objem úvěrů stoupl a v období 2004 – 2011 činil celkový objem 

úvěrů 3 017,9 mil. EUR. Oblast úvěrových linek získala nejvyšší úvěry ve výši 1 155,0 mil. 

EUR a podíl na celkových úvěrech činil 38,28 %. Nejvíce úvěrů získala Slovinská exportní a 

rozvojová banka (Slovene export and development bank, SEDB) na financování MSP 

z různých hospodářských oblastí, celkem SEDB získala v letech 2004 - 2011 úvěry v hodnotě 

530 mil. EUR. Nova Ljublanska banka vyuţila úvěry od EIB na financování středních 

rizikových firem a získala úvěry v hodnotě 250 mil. EUR
144

. Sektor energie získal druhý 

největší objem úvěrů v tomto období. Poskytnuté půjčky v hodnotě 964,210 mil. EUR činily 

                                                 

 

141
 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=slovenia &sector, 2012.  
142

 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2003&region=european-

union&country=slovenia&sector=telecommunications, 2012. 
143

 http://www.eib.org/projects/pipeline/2002/20020258.htm, 2012. 
144

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=slovenia&sector=global-loans-grouped-loans, 2012. 

http://www.eib.org/projects/pipeline/2002/20020258.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=slovenia&sector=global-loans-grouped-loans
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=slovenia&sector=global-loans-grouped-loans
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31,95 % z celkového objemu úvěrů. Projekty byly převáţně zaměřeny na výstavbu nových 

elektráren zaměřených na obnovitelné zdroje a rozšíření kapacity stávajícího plynovodu
145

. 

Tabulka č. 4.19: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, RS) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=slovenia&sector=, 2012; vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.20 ukazuje vývoj podílu úvěrů na HDP v letech 2000 – 2011. Nejvyšší 

úvěry byly poskytnuty v roce 2010 ve výši 733 mil. EUR, podíl na HDP činil 2,07 %. V 

letech 2000 aţ 2005 a v roce 2008, 2009 nebyla překročena hranice 1 %, podíl na HDP se 

v těchto letech pohyboval v rozmezí 0,30 – 0,98 %. V ostatních letech tj. 2006, 2007, 2009 a 

2010 byl podíl úvěrů od EIB na HDP v rozmezí 1,08 – 2,07 %. Nejniţší částka byla čerpána 

v roce 2000 ve výši 65 mil. EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

145
 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=slovenia&sector=energy, 2012. 

Financovaná oblast/Roky 2000 – 2011 2000-2003 2004-2011 
Kompozitní infrastruktura   20,000 0 20,000 

Energie 965,460 1,250 964,210 

Úvěrové linky 1 270,000 115,000 1 155,000 

Zdraví, vzdělání 0 0 0 

Průmysl 13,380 0 13,380 

Služby 35,577 0 35,577 

Telecom 401,732 300,000 101,732 

Doprava 862,500 157,500 705,000 

Městská výstavba 0 0 0 

Voda a kanalizace 48,350 25,250 23,100 

Celkem 3 616,999 599 3 017,999 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=slovenia&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=slovenia&sector
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Tabulka č. 4.20: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, RS) 

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 65 21 533,4 0,30 

2001 223 22 828,2 0,98 

2002 202 24 597,1 0,82 

2003 109 25 819,2 0,42 

2004 205 27 227,5 0,75 

2005 282 28 730,9 0,98 

2006 393 31 050,7 1,27 

2007 373 34 562,3 1,08 

2008 159 37 279,5 0,43 

2009 538 35 310,6 1,52 

2010 733 35 415,8 2,07 

2011 335 35 638,6 0,94 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

 

4.11. Přínosy projektů pro Maltskou republiku 

Maltská republika (MaR) ostrov nacházející se ve Středozemním moři, vstupuje do 

EU 1. 5. 2004. Sledované období je tedy rozděleno tímto rokem na předvstupním období a 

období po vstupu do EU. Tabulka č. 4.21 zobrazuje objem půjček v jednotlivých sektorech a 

obdobích. Celkem MaR v letech 2000 – 2011 realizovala 5 projektů a hodnota 

poskytnutých úvěrů byla 328 mil. EUR
146

. 

V prvním časovém úseku tj. 2000 – 2003 byl úvěr poskytnut pouze na jeden investiční 

projekt a to v oblasti úvěrových linek. Globální půjčka ve výši 25 mil. EUR byla přidělena 

Bank Of Valletta
147

. 

Po vstupu MaR do EU objem úvěrů stoupl a v období 2004 – 2011 činil celkový 

objem úvěrů 303 mil. EUR.  Nejvíce prostředků bylo poskytnuto do oblasti energetiky, tj. 

82,51 % z celkových úvěrů v tomto období a zahrnovaly dvě půjčky. První byla na 

financování společného projektu s Italskou republikou na výstavbu podmořského 

                                                 

 

146
 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=slovenia &sector, 2012.   
147

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=malta&sector=, 2012. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=malta&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=malta&sector
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vysokonapěťového kabelu mezi Maltou a Sicílií
148

. Druhou financovanou oblastí byla voda a 

kanalizace, byl poskytnut úvěr ve výši 40 mil. EUR na zajištění zásobování vodou, opravu 

kanalizací na Maltě a Gozu
149,150

. 

Tabulka č. 4.21: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, MaR) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=malta&sector=, 2012; vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.22 ukazuje vývoj podílu úvěrů na HDP v letech 2000 – 2011. Nejvyšší 

úvěry byly poskytnuty v roce 2008 ve výši 150 mil. EUR, podíl na HDP činil 2,57 %. 

Subjekty z Malty vyuţívaly moţnosti financovat své projekty pomocí EIB zřídka, celkem 

bylo realizováno 5 projektů. v letech 2000, 2002 – 2004, 2006, 2009 a 2011 nebyly 

poskytnuty ţádné úvěry. V roce 2010 byl přínos úvěrů ve výši 1,63 %. Ve zbývajících dvou 

letech, kdy došlo k financování investičních projektů, se pohyboval podíl na HDP v rozmezí 

0,27 – 0,74 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

148
 http://www.eib.org/projects/loans/2010/20100248.htm, 2012. 

149
 Gozo je ostrov, který patří k Maltě. Jeho rozloha je 67 km

2
 a má 30 000 obyvatel. 

150
 http://www.eib.org/projects/loans/2006/20060588.htm, 2012. 

Financovaná oblast/Roky 2000 – 2011 2000-2003 2004-2011 
Kompozitní infrastruktura 0 0 0 

Energie 250,000 0 250,000 

Úvěrové linky 25,000 25,000 0 

Zdraví, vzdělání 0 0 0 

Průmysl 0 0 0 

Služby 13,000 0 13,000 

Telecom 0 0 0 

Doprava 0 0 0 

Městská výstavba 0 0 0 

Voda a kanalizace 40,000 0 40,000 

Celkem 328 25,000 303 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=malta&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=malta&sector
http://www.eib.org/projects/loans/2010/20100248.htm
http://www.eib.org/projects/loans/2006/20060588.htm
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Tabulka č. 4.22: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, MaR) 

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 0 4 290,9 0 

2001 25 4 374,9 0,57 

2002 0 4 555,9 0 

2003 0 4 532,5 0 

2004 0 4 544,7 0 

2005 13 4 810,5 0,27 

2006 0 5 056,0 0 

2007 40 5 437,5 0,74 

2008 150 5 828,4 2,57 

2009 0 5 810,8 0 

2010 100 6 123,3 1,63 

2011 0 6 393,2 0 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

 

4.12. Přínosy projektů pro Kyperskou republiku 

Kyperská republika (KR) jako druhý ostrovní stát vstupuje do EU 1. 5. 2004. 

Sledované období je tedy rozděleno tímto rokem na předvstupním období a období po vstupu 

do EU. Tabulka č. 4.23 zobrazuje objem půjček v jednotlivých sektorech a obdobích. Celkem 

KR v letech 2000 – 2011 realizovala 30 projektů a hodnota poskytnutých úvěrů byla 

1 992,136 mil. EUR
151

. 

V prvním časovém úseku tj. 2000 – 2003 byla úvěrová činnost zaměřena do pěti 

oblastí: energie, vzdělání a zdraví, sluţeb a dopravy. Největší objem prostředků putoval do 

sektoru vzdělávání a zdraví, tj. 62,38 % z celkových úvěrů poskytnutých v rámci tohoto 

období. Částka 200 mil. EUR byla poskytnuta na projekt základního a středního vzdělávání, 

zejména na opravu školních budov a na vybavení škol informačními technologiemi
152

. 

Druhou nejvíce financovanou oblastí byla energetika, zde šlo 19,8 % z celkových prostředků 

                                                 

 

151
 http://ww.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=cyprus &sector, 2012.   
152

 http://www.eib.org/projects/loans/2002/20020413.htm, 2012. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
http://www.eib.org/projects/loans/2002/20020413.htm
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za toto období. Byl realizován pouze jeden projekt na rekonstrukci stávající elektrické stanice 

a sítě 
153

. 

V druhém sledovaném období tj. 2004 – 2011 bylo nejvíce projektů realizováno 

v oblasti vody a kanalizace, celkový objem prostředků činil 32,55 % z celkových prostředků 

v tomto období. Převáţně byly financovány na projekty na opravu, rekonstrukci či novou 

výstavbu kanalizačních řádů
154

. Významná částka 394 mil. EUR byla poskytnuta na projekty 

z oblasti energetiky, podíl na úvěrech v tomto období činil 26,50 %. Z této částky byly 

realizovány čtyři projekty, tři z nich se týkaly výstavby nových elektráren na obnovitelné 

zdroje a poslední investiční záměr byl pokrčováním projektu zahájeného v předcházejícím 

období
155

. 

Tabulka č. 4.23: Financované oblasti v letech 2000 – 2011 (v mil. EUR, KR) 

Zdroj:http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-

union&country=cyprus&sector=, 2012; vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 4.24 ukazuje vývoj podílu úvěrů na HDP v letech 2000 – 2011. Nejvyšší 

úvěry byly poskytnuty v roce 2010 ve výši 460mil. EUR, podíl na HDP činil 2,65%. V 

letech 2001, 2006 aţ 2008 nebyla překročena hranice 1 %, podíl na HDP se v těchto letech 

pohyboval v rozmezí 0,17 – 0,75 %. V ostatních letech tj. 2002, 2004, 2005, 2009 a 2011 byl 

                                                 

 

153
 http://www.eib.org/projects/loans/2001/20010258.htm, 2012. 

154
 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=cyprus&sector=water%2C-sewerage, 2012. 
155

 http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-

union&country=cyprus&sector=energy, 2012. 

Financovaná oblast/Roky 2000 – 2011 2000-2003 2004-2011 
Kompozitní infrastruktura  32,000 0 32,000 

Energie 494,136 100,000 394,136 

Úvěrové linky 208,000 0 208,000 

Zdraví, vzdělání 415,000 315,000 100,000 

Průmysl 0 0 0 

Služby 70,000 35,000 35,000 

Telecom     0 0 0 

Doprava 189,000 55,000 134,000 

Městská výstavba 100,000 0 100,000 

Voda a kanalizace 484,000 0 484,000 

Celkem 1992,136 505 1487,136 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=cyprus&sector
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2000&end=2011&region=european-union&country=cyprus&sector
http://www.eib.org/projects/loans/2001/20010258.htm
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=cyprus&sector=energy
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm?start=2004&end=2011&region=european-union&country=cyprus&sector=energy
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podíl úvěrů od EIB na HDP v rozmezí 1,01 – 1,99 %. Nejniţší částka byla čerpána v roce 

2008 ve výši 30 mil. EUR. V roce 2000 nebyl poskytnut ţádný úvěr. 

Tabulka č. 4.24: Poskytnuté úvěry a jejich podíl na HDP v letech 2000 – 2011 

(v mil. EUR, KR) 

Roky Objem úvěrů HDP % úvěrů z HDP 
2000 0 9 949,0 0 

2001 50 10 719,6 0,47 

2002 220 11 081,1 1,99 

2003 235 11 654,2 2,02 

2004 235 12 596,0 1,87 

2005 170 13 598,2 1,25 

2006 90 14 670,5 0,61 

2007 120 15 901,5 0,75 

2008 30 17 157,1 0,17 

2009 202,136 16 853,5 1,20 

2010 460 17 333,6 2,65 

2011 180 17 761,4 1,01 
Zdroj:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#, 2012; 

http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm, 2012; vlastní zpracování 

 

V kapitole jsou popsány výše a oblasti čerpání úvěrů, které vybrané země čerpaly v 

letech 2000 – 2011. Všech dvanáct definovaných států moţnosti půjčit si finanční prostředky 

od EIB vyuţilo v různých objemech. Nejzajímavější oblastí pro investory je doprava, velký 

zájem projevily finanční instituce o úvěrové linky a třetí oblastí je průmysl. U jednotlivých 

států se zájem o úvěry po vstupu do EU zvýšil. 

 

  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.eib.org/projects/loans/list/index.htm
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5. Závěr 

Evropská investiční banka byla zaloţena Římskými smlouvami v roce 1958 a patří 

mezi finanční instituce Evropské unie. Hlavním posláním je podpora rovnoměrného a 

vyváţeného rozvoje nejen v Evropské unii, a za tímto účelem dochází k přesunům finančních 

prostředků od vyspělejších zemí k méně vyspělým. V současnosti se Evropská investiční 

banka zabývá střednědobým a dlouhodobým financováním investičních záměrů v široké škále 

oblastí – doprava (prioritou jsou TEN-T), energetika, úvěrové linky a průmysl. Tyto záměry 

musí korespondovat s cíli EU a zároveň podporovat rovnováţný rozvoj, hospodářskou a 

sociální soudrţnost členů EU. Za tímto účelem je vytvářen tří letý operační plán vycházející 

z klíčových problémů současné společnosti a reagující na jejich odstranění, resp. zmírnění. 

Platný operační plán se mimo jiné snaţí podporovat naplňování cílů Strategie Evropa 2020, 

které rovněţ částečně korespondují s cíli jednotlivých aktivit EIB. Pro naplňování svých cílů 

má Evropská investiční banka vytvořeny podpůrné finanční i nefinanční programy. V roce 

2000 byla navíc zaloţena Skupina Evropské investiční banky, která je tvořena Evropskou 

investiční bankou a Evropským investičním fondem. Hlavním úkolem této Skupiny je 

podpora malého a středního podnikání vytvářením nových programů a iniciativ. Klíčovými 

iniciativami jsou JASPERS, JASMINE, JEREMIE a JESSICA. 

Finančními podpůrnými produkty jsou individuální úvěry, zprostředkovatelské úvěry a 

rizikový kapitál. Druhou oblastí podpory je technická pomoc Skupiny EIB a záruky na 

půjčky, které patří k nefinančním bankovním produktům. Evropská investiční banka ve 

spolupráci Evropskou Komisí, EBRD, KfW Bankengruppe a CEB, realizuje technickou 

pomoc čtyřmi produkty. První iniciativou je program ELENA podporující přípravu 

projektové dokumentace týkající se obnovitelných energetických zdrojů a energetické 

účinnosti. Druhá iniciativa JESSICA podporuje udrţitelné investice v evropských městech, 

růst a tvorbu pracovních míst v obcích. Iniciativa JASPERS pomáhá při přípravě velkých 

projektů v evropských regionech, aby byly schopné vyuţívat prostředků z fondů EU efektivně 

a rychle. Posledním projektem EIB je vytvoření EPEC, které má posílit spolupráci mezi 

soukromým a veřejným sektorem při zajišťování veřejných statků.  
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Evropský investiční fond poskytuje technickou pomoc prostřednictvím iniciativ 

JASMINE, JEREMIE a zajišťuje mikrofinancování prostřednictvím programu PROGRESS. 

Iniciativa JASMINE je zaměřena na financování malých nebankovních institucí. Iniciativa 

JEREMIE je holdingový fond, jehoţ úkolem je podpořit růst, vznik a prosperitu MSP 

v Evropě. Posledním vzniklým je mikrofinancování prostřednictvím programu PROGRESS, 

které má pomoci znevýhodněným sociálním skupinám v zapojení do pracovního procesu. 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit přínosy finanční pomoci poskytnuté 

prostřednictvím podpůrných programů Evropské investiční banky pro nové členské státy EU. 

Cíl bakalářské práce byl splněn. Čerpání finanční pomoci EIB ve vybrané skupině států se 

značně liší, coţ je dáno jejich geografickou velikostí, počtem obyvatel a zájmem 

potencionálních investorů. Celkové přínosy v jednotlivých státech nejsou velké, avšak nejsou 

zanedbatelné. Při posouzení přínosů dle jednotlivých oblastí podpory lze konstatovat, ţe 

největší zájem z řad investorů byl o úvěry v oblastech dopravy, úvěrových linek a průmyslu. 

Zde je nutné zdůraznit pákový efekt u zprostředkovatelských úvěrů a doplňkovost 

individuálních úvěrů, čímţ se přínos pro státy ještě zvyšuje. Při hlubším zamyšlení je moţno 

uvést další efekty těchto úvěrů jako jsou např. zvýšení konkurenceschopnosti států, vytvoření 

nových pracovních příleţitostí a celkový kladný efekt na růst ekonomiky jak daného státu, tak 

celé EU.  

Při hodnocení jakým procentem se podílely poskytnuté úvěry na HDP v dané zemi 

v jednotlivých letech, jsou podíly ve většině případů v rozmezí 0 – 1,90 %. Největší přínos 

měly úvěry poskytnuté EIB pro Estonskou republiku, kdy v roce 2009 dosáhl podíl úvěrů na 

HDP 6,08 %. Přínosy překračující podíl 2% na HDP se vyskytují v roce 2010 u Slovinské 

republiky, Slovenské republiky a Kyperské republiky, v roce 2009 u Maďarské republiky, 

Litevské republiky a Estonské republiky, v roce 2008 u Lotyšské republiky, Maltské 

republiky, v roce 2007 u Bulharské republiky a v roce 2003 u Kyperské republiky. Překročení 

tohoto podílu u zemí SVE bylo dáno podpisem Rámcových smluv na spolufinancování 

projektů ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti s jednotlivými státy. Úvěry poskytované 

EIB nejsou pro subjekty z nových států prioritním zdrojem financování investičních projektů, 

přesto ve sledovaném období pro tyto státy přínos měly. Nejmenší počet projektů realizovala 

Maltská republika. Velkým přínosem pro všech 12 nových států jsou rovněţ vytvořené 

iniciativy technické pomoci pro programové období 2007 – 2013, které jsou nástrojem pro 

získání finančních prostředků ve vymezených oblastech.  
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V současné době je ze strany ţadatelů větší zájem o nefinanční produkty Skupiny EIB, 

toto by se v budoucnu však mohlo změnit, jelikoţ EIB neustále zkvalitňuje a rozšiřuje své 

sluţby v reakci na vývoj v EU. V souvislosti s touto problematikou je také vhodné zmínit 

budoucí podobu politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU v programovacím období 

2014 – 2020 a výše finančních alokací přidělených právě novým členským státům, jeţ 

prozatím zůstává otázkou. Je však zřejmé, ţe nové členské státy Evropské unie, tak jejich 

dílčí ekonomické subjekty, budou muset do budoucna hledat další, nové a vhodné zdroje 

finančních prostředků k realizaci svých projektových záměrů. 
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Seznam zkratek 

 

ADC  Andean Development Corporation 

  Andská rozvojová korporace 

AfDB  African Development Bank 

  Africká rozvojová banka 

AFESD Arab Fund for Economic and Social Development 

  Arabský fond pro ekonomický a sociální rozvoj 

AKT  Afrika, Karibik, Tichomoří 

AsDB  Asian Development Bank 

  Asijská rozvojová banka 

BR  Bulharská republika 

CABEI Central American Bank for Economic Integration 

  Středoamerická banka pro ekonomickou integraci 

CDB  Caribbean Development Bank 

Karibská rozvojová banka 

CEB  Council of Europe Development Bank 

  Rozvojová banka Rady Evropy 

ČR  Česká republika 

DG  Directorate General 

  Generální ředitelství 

DG Regio Directorate General for Regional Policy 

  Generální ředitelství pro regionální politiku 

DG Transport Directorate General for Mobility and Transport 

  Generální ředitelství dopravy 
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EBDR  European Bank for Reconstruction and Development 

  Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

ECTF  European Clean Transport Facility 

  Nástroj pro čistější evropskou dopravu 

EDF  European Development Fund 

  Evropský rozvojový fond 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EIB  European Investment Bank 

  Evropská investiční banka 

EIF  European Investment Fund 

  Evropský investiční fond 

EK  Evropská komise 

ELENA European Local Energy Assistence 

  Místní evropská energetická podpora 

EPEC  The European Public Private Partnership Expertise Centre 

  Evropské odborné centrum pro partnerství veřejného a soukromého sektoru 

ER  Estonská republika 

EU  European union 

  Evropská unie 

FEMIP Facility for European – Mediterranean Investment and Partnership 

  Nástroj pro evropsko – středomořské investování a partnerství 

FYROM Former Yugoslav Republic of Macedonia 

  Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

HDB  Hungaria development bank 

  Maďarská rozvojová banka 
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HDP  Hrubý domácí produkt 

IADB  Inter-American Development Bank 

  Meziamerická rozvojová banka 

IMF  International Monetary Fund 

  Mezinárodní měnový fond 

ISPA  Instrument for Structural Policiesfor Pre-Accession 

  Nástroj předvstupních strukturálních politik 

JASMINE Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe 

  Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě 

JASPERS Joint Assistance to Support Projects in European Regions 

  Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech 

JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 

  Společné evropské zdroje pro mikropodniky aţ střední podniky 

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

  Společná evropská podpora udrţitelných investic do městských oblastí 

KR  Kyperská republika 

LGTT   Loan Guarentee Instrument for Trans-European Transport Network Projects 

  Nástroj pro úvěrové záruky pro projekty transevropských sítí v oblasti dopravy 

LiR  Litevská republika 

LR  Lotyšská republika 

MaR  Maltská republika 

MR  Maďarská republika 

MSP  Malé a střední podniky 

OPEC  Organization of the Petroleum Exporting Countries 

  Organizace zemí exportujících ropu 
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PHARE Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economy 

  Pomoc Polsku a Maďarsku při přestavbě ekonomiky 

PPP  Public Private Partnership 

  Partnerství veřejného a soukromého sektoru  

PR  Polská republika 

RR  Rumunská republika 

RRB  Regionální rozvojová banka 

RS  Republika Slovinsko 

RSFF  Risk Sharing Finance Facility 

  Finanční nástroj na sdílení rizika 

SAPARD Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development, 

  Zvláštní přístupový program pro zemědělství a rozvoj 

SEDB  Slovene export and development bank 

  Slovinská exportní a rozvojová banka 

SFF  Structured Finance Facility 

  Strukturovaný finanční nástroj 

SR  Slovenská republika 

SRRB  Subregionální rozvojová banka 

TEN  Trans-European Networks 

  Transevropské sítě 

TEN – T Trans-European Transport Networks 

  Transevropské přepravní sítě 

TPCA  Toyota Peugeot Citroën Automobile 

WB  World Bank 

  Světová banka  
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