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Euro Manganový kapitál 

Místo konání:Česká republika 
Číslo projektu: 53043 
Obchodní oddělení: Přírodní zdroje 
Typ oznámení: Soukromé 
Environmentální kategorie: B 
Datum schválení Prosinec 2021 
Status:  Podepsáno: 
Angličtina- zveřejněný jazyk PSD: 01 Mar 21;2022(1):1. 
Jak povoluje odstavec 2.6 oddílu III Zásady přístupu k informacím, zveřejnění tohoto PSD bylo odloženo v souladu 
s odstavcem 1.4.4 směrnice o přístupu k informacím.  

Popis projektu 

Kapitálová investice do Euro Manganese ("Společnost" nebo "EMG") prostřednictvím 
soukromého umístění 8,5 milionů CAD výměnou za menšinový podíl ve Společnosti. 
Výtěžek investice EBRD bude předán dceřiné společnosti EMG v České republice za 
účelem dokončení Studie proveditelnosti a vybudování/provozu demonstračního 
závodu na přepracování historické důlní hlušiny na ložisku Chvaletice (dále jen 
„Projekt“). 

Cíle projektu 

Projekt je vlajkový projekt, který uspokojí některé z rychle rostoucí poptávky po 
vysoce čistém manganu v Evropě a nabídne místní a spolehlivé dodávky evropským 
výrobcům baterií. 

Ze socioekonomického a environmentálního hlediska, stejně jako z hlediska dopadu na 
zdraví , bude mít projekt pozitivní účinek, protože napraví znečištěnou lokalitu 
prostřednictvím implementace vysokých ekologických standardů a technických 
postupů. Navíc se očekává, že podpoří regionální ekonomický rozvoj po výrazném 
zpomalení české ekonomiky způsobené pandemií COVID-19. 

Transakce je plně v souladu se Strategií země pro Českou republiku schválenou 
představenstvem dne 15. září 2021, která zdůrazňuje potřebu zaměřit se na podporu 
zeleného oživení a diverzifikaci zdrojů financování, včetně poskytování vlastního 
kapitálu soukromým společnostem. Ekologické a digitální investice jsou prioritou jak 
pro vládu, tak v rámci nástroje EU pro obnovu a odolnost a budoucího víceletého 
finančního rámce (MFF). Transakce je také v souladu se Zásadami těžebního provozu 
ze dne 13. prosince 2017, které zdůrazňují potřebu „podporovat ekologicky 
odpovědnou sanaci dolů a sanaci kontaminovaných míst“.  Projekt je navíc v souladu 
se Strategií pro prosazování rovnosti žen a mužů, která podporuje začleňování gender 
mainstreamingu do operací EBRD, zejména v sektorech, kde dominují muži.  
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Přechodový dopad 

Skóre ETI 60 

Konkurenční:  

Větší konkurence: Projekt pomůže usnadnit konkurenceschopnost elektrických 
vozidel a skladování energie a zajistí větší konkurenci mezi kritickými surovinami 
používanými v různých bateriích se zaměřením na používání bezpečnějších, 
ekologičtějších, hojnějších a levných minerálů, jako je mangan, kde je to 
vhodné. Projekt také podpoří rozvoj sekundárního trhu s kritickými surovinami 
využitím hlušiny jako suroviny a jejím zpracováním na vysoce čistý mangan.   

Nové procesy / inovace: Jde o první takový projekt v České republice a v Evropě s 
potenciálem pro replikaci v dalších starých hlušinách v COO EBRD, kde se zpracování 
se současnými technologiemi ukáže jako ekonomicky životaschopné.   

Ekologická  

Významná inovace v ekologických produktech:  

(a) Mangan vyrobený tímto projektem bude v souladu s klasifikací oběhového 
hospodářství EU: „ Kategorie 3.bi Využití materiálů z odpadu v rámci přípravy na cyklické 
strategie zachování hodnoty a využití“ . Kromě toho bude projekt podléhat evropským 
standardům ESG a pomůže vyřešit současné problémy se skladováním hlušiny.   

b) Jedná se o inovativní projekt, který zavede proces recyklace staré těžební hlušiny 
za účelem výroby vysoce čistého manganu s inovací procesu pocházejícího z výchozí 
suroviny. Jde o první takový projekt v Evropě.  

Klientské informace 

EURO MANGANESE INC 

Euro Manganese Inc (TSX-V: EMN.V, ASX: EMN.AX, OTCQX: EUMNF) je kanadská 
společnost zabývající se vývojem nerostných surovin, která prostřednictvím své 100% 
dceřiné společnosti Mangan Chvaletice sro drží práva na projekt Chvaletice 
Manganese Project v České republice. Mn (Mangan) 

Shrnutí financí EBRD 

EUR 5 950 830,64 

Celkové náklady na projekt 

EUR 18 973 414,33 

Adicionalita 
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Snížení rizika: V současné době je v České republice a zejména v těžebním sektoru 
málo zahraničních investic. Očekává se, že účast banky zmírní vystavení projektu 
regulačním a politickým rizikům země.  

Vyšší standardy: Společnost by dále čerpala z odborných znalostí EBRD, aby 
informovala a řídila identifikaci, hodnocení a řízení rizik E&S. Environmentální a 
sociální akční plán, dohodnutý mezi EBRD a Společností, zahrnuje klíčová opatření, 
která uvádí společnost do souladu s požadavky EBRD v oblasti životního prostředí a 
sociální politiky. 

Pohlaví EMG začlení vyšší standardy rovnosti žen a mužů zlepšením svých 
personálních politik a postupů na podporu pečovatelských povinností (např. zlepšená 
opatření pro mateřskou dovolenou, zásady otcovské dovolené, zásady rodičovské 
dovolené s přenositelnými dny mezi manžely, dotovaná podpora péče o děti/starší 
osoby, flexibilní pracovní ujednání). Společnost rovněž zvýší zastoupení žen v 
rozhodovacích orgánech zařazením alespoň jedné ženy do představenstva. Realizace 
těchto činností byla zahrnuta do ESAP.  

Environmentální a sociální důsledky 

Kategorie B (2019 ESP). Projekt zahrnuje kapitálovou investici do subjektu 
vytvářejícího brownfield pro přepracování starých důlních hlušin za účelem využití 
manganu, který zůstal na místě po počátečním zpracování vytěžené rudy. Vzhledem k 
povaze investice se due diligence zaměřila na kapacitu a schopnost klienta řídit 
Projekt v souladu s požadavky Banky na výkonnost („PR“) a na plánovaný 
harmonogram rozvoje projektu, aby bylo možné pochopit, jaká bude budoucnost Bylo 
by nutné provést další práce, aby bylo zajištěno průběžné dodržování PR. Tato due 
diligence byla provedena za podpory nezávislého konzultanta, který navštívil 
navrhované pracoviště a podrobně pohovořil s vedením a zaměstnanci závodu s 
ohledem na řízení EHSS. 

Současná fáze vývoje je taková, že klient je ve fázi přípravy Studie proveditelnosti a 
návrhu dolu. V této fázi jsou rizika EHSS nízká a klient je řídí v souladu s PR. Zapojení 
banky do vlastního kapitálu by vyžadovalo, aby dokončení studie proveditelnosti 
doprovázelo vypracování a dokončení podrobného posouzení dopadů na životní 
prostředí a sociální dopady („ESIA“). Byl vyvinut Environmentální a sociální akční plán 
("ESAP"), který zahrnuje požadavek na zveřejnění balíčku ESIA pro veřejnou 
konzultaci spolu s dalšími závazky vyvinout a udržovat systémy řízení rizik v souladu s 
PR a vhodné pro danou fázi a rozsah operací na místě. Zatímco ESIA bude řešit 
všechna rizika EHSS, kterým projekt čelí, a všechna ta, která jsou vyžadována v rámci 
PR, současná náležitá péče zjistila, že lokalita leží v ochranné zóně pro lokalitu 
světového dědictví UNESCO a tento problém vyžaduje další rozpracování.  

Lokalita UNESCO je označena jako „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních 
kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ a byla poprvé vyhlášena v roce 2019. V 
roce 2021 byla chráněná oblast rozšířena o oblast projektu v nárazníkové zóně, i když 
ne v samotné lokalitě UNESCO, která leží přes řeku Labe od lokality. České úřady a 
UNESCO souhlasily s prodloužením s vědomím skutečnosti, že tento navrhovaný 
rozvoj a další projekty byly plánovány v průběhu několika příštích let. Dále bylo 
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dohodnuto, že vývoj by mohl pokračovat pod podmínkou dokončení procesu 
prověřování, který byl pro navrhovaný projekt dokončen na začátku roku 2021, a 
úplného posouzení vlivů na životní prostředí a sociální dopady (ESIA), které bude na 
projektu provedeno v roce 2022. . Výsledky procesu prověřování potvrdily, že projekt 
tak, jak byl navržen, nebude mít vlastnosti, které by vyvolaly potřebu dalšího 
hodnocení dědictví.  

Technická spolupráce a grantové financování 

Žádná 

Kontaktní údaje společnosti 

Obecný kontakt info@mn25.ca +1 (604) 681-1010 https://www.mn25.ca/ 709 – 700 
West Pender Street, Vancouver, BC, V6C 1G8, Kanada 

PSD naposledy aktualizováno 

01 Mar 21;2022(1):1. 

Vysvětlení dopadu na transformaci ekonomiky 

Další informace týkající se přístupu Evropské banky pro obnovu a rozvoj k měření 
dopadu na transformaci ekonomiky jsou k dispozici na tomto  odkazu. 

Obchodní příležitosti 

Pro obchodní příležitosti nebo nákup kontaktujte klientskou společnost.  

Pro obchodní příležitosti s EBRD (nesouvisející s nákupem) volejte nebo pište na:  

Tel.: +44 20 7338 7168 
E-mail: projectenquiries@ebrd.com 

Pro projekty státního sektoru navštivte stránku nákupy EBRD: 

Tel.: +44 20 7338 6794 
E-mail: purchase@ebrd.com 

Obecné dotazy 

Konkrétní dotazy můžete zaslat prostřednictvím formuláře pro dotazy na EBRD. 

Environmentální a sociální politika (ESP) 

ESP a související výkonností požadavky (PR) stanovují způsoby, jakými EBRD realizuje 
svůj závazek k podpoře „ekologicky orientovaného a udržitelného rozvoje“.   ESP a PR 
zahrnují specifická ustanovení, podle kterých klienti musí splňovat platné požadavky 
místních zákonů o zveřejňování informací a konzultaci veřejnosti a vytvořit 
mechanismus pro stížnosti, v jehož rámci se budou přijímat a přezkoumávat stížnosti 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:purchase@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

zainteresovaných stran, zejména v oblasti životního prostředí a sociální výkonnosti 
klienta a projektu. Přiměřeně k povaze a rozsahu environmentálních a sociálních rizik 
a dopadů projektu EBRD navíc požaduje, aby její klienti sdělili informace o rizicích a 
dopadech vyplývajících z projektů nebo aby toto věcně prokonzultovali se 
zainteresovanými stranami a poté vzali v úvahu a reagovali na jejich zpětnou vazbu.  

Více informací o postupech EBRD v tomto ohledu naleznete v  ESP. 

Integrita a dodržování předpisů 

Kancelář ředitele pro dohled nad dodržováním předpisů (OCCO) EBRD podporuje 
řádnou správu a zajišťuje, aby byly na všechny činnosti banky uplatňovány nejvyšší 
standardy integrity v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy. U všech klientů 
EBRD je prováděna hloubková kontrola jejich integrity, aby bylo zajištěno, že projekty 
nepředstavují pro banku nepřijatelná rizika související s její integritou či reputací. 
Banka se domnívá, že identifikace a řešení problémů ve schvalovacích fázích projektu 
je nejúčinnějším prostředkem pro zajištění integrity banky. OCCO hraje v těchto 
ochranných opatřeních klíčovou roli a také pomáhá monitorovat rizika související s 
integritou projektů po investici. 

OCCO také odpovídá za vyšetřování obvinění z podvodu, korupce a pochybení v 
projektech financovaných EBRD. Pokud se jakákoli osoba, v rámci banky i mimo ni, 
domnívá, že došlo k podvodu nebo korupci, měla by o tom písemně informovat 
ředitele pro dohled nad dodržováním předpisů na e-mailové adrese 

compliance@ebrd.com. Všechna hlášení poputují k OCCO. Každé ohlášené podezření, 
včetně těch anonymních, bude prošetřeno. Podezření lze ohlásit v jakémkoli jazyce 
banky nebo zemí, v nichž banka působí. Informace musí být poskytnuty v dobré víře.  

Zásady pro přístup k informacím (AIP) 

AIP stanovuje, jak EBRD zveřejňuje informace a konzultuje je se zainteresovanými 
stranami, aby po vstupu v platnost, což bude 1. ledna 2020, podpořila lepší 
informovanost a pochopení jejích strategií, politik a operací. Podrobnosti o tom, jaké 
informace jsou na webových stránkách EBRD k dispozici, naleznete v  Zásadách 
přístupu k informacím. Konkrétní dotazy můžete zaslat prostřednictvím formuláře pro 

dotazy na EBRD. 

Nezávislý mechanismus pro odpovědnost za projekty 
(IPAM) 

Pokud jsou snahy o vyřešení environmentálních, sociálních nebo veřejných problémů 
s klientem nebo bankou neúspěšné (např. prostřednictvím klientova mechanismu pro 
stížnosti na úrovni projektu nebo prostřednictvím přímého jednání s vedením banky), 
mohou jednotlivci a organizace řešit své stížnosti prostřednictvím nezávislého 
mechanismu pro odpovědnost za projekty (IPAM) EBRD.  

IPAM nezávisle posuzuje aspekty projektu, o kterých se předpokládá, že způsobily 
(nebo pravděpodobně způsobí) škodu. Účelem mechanismu je: podporovat dialog 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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mezi zainteresovanými stranami projektu s cílem vyřešit problémy v oblasti životního 
prostředí, společnosti a zveřejňování informací; určit, zda banka postupovala v 
souladu s Environmentální a sociální politikou nebo ustanoveními pro konkrétní 
projekt v Zásadách pro přístup k informacím; případně řešit jakýkoli trvající nesoulad s 

těmito zásadami a zároveň předcházet nesouladu ze strany banky v budoucnosti.  

Více informací o IPAM a jeho mandátu nebo jak odeslat žádost o posouzení naleznete 
na webové stránce Nezávislého mechanismu pro odpovědnost za projekty . Případně 

můžete své dotazy směřovat na IPAM na e-mailové adrese ipam@ebrd.com. 

 

 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
mailto:ipam@ebrd.com

