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1. Aktuální ekonomický vývoj 

Vývoj německé ekonomiky ve třetím čtvrtletí 2016 je hodnocen jako zklamání (mezikvartálně + 0,2 %). 

Hlavním růstovým faktorem zůstává soukromá spotřeba, mj. v kontextu vynikajícího stavu trhu práce (nejnižší 

míra nezaměstnanosti od r. 1993; tvorba nových míst pokračuje) a vyššího růstu mezd (v průměru o 2,5 %). 

Pozitivně přispívá i zvýšení vládních výdajů, mj. v souvislosti s vlnou migrantů ze třetích zemí. Naopak 

příspěvek vývozu/zahraničního obchodu zůstává mírně negativní, poklesla i míra investic. Pro čtvrté čtvrtletí je 

nicméně očekáván silný růst německého HDP (+0,5 % QoQ) – i s ohledem na pozitivní očekávání 

v zahraničním obchodu (USA, Japonsko, ČLR). V prvním čtvrtletí 2017 by však německá ekonomika měla 

opět zpomalit (+ 0,2 % QoQ). Hlavní indexy ekonomického sentimentu v říjnu – listopadu vzrostly, zatímco 

ZEW-Konjunkturerwartungen výrazněji, IFO Business Climate mírně: německé firmy hodnotí pozitivně 

stávající situaci, méně optimisticky však svá očekávání, a to zejm. v průmyslu. IFO index ve stavebnictví 

pokračuje v rekordním růstu. Akciové indexy DAX a MDAX v listopadu dosáhly hodnot okolo 10 700 b (oproti 

10 500b v závěru září), resp. 20 500 - 20 750 b (21 750 b v závěru září). Prognózy vývoje německého HDP 

pro r. 2016 činí 1,9 %, pro r. 2017 byly sníženy, a to na 1 – 1,3% (pokles průmyslové produkce o 0,5 %!), pro 

r. 2018 se odhady pohybují mezi 1,6 % a 1,8 %.  

 

Čtvrtletní národní 

účty 
2014 2015 III/15 IV/15 I/2016 II/2016 III/2016 

Poslední čtvrtletí oproti 

předchozímu roku (%) 

 
Průměr Změna oproti předchozímu čtvrtletí (%)  

Reálný HDP 1,6 1,7 0,3 0,3 0,7 0,4 0,2 1,5 

Soukromá spotřeba 1,2 1,9 0,6 0,3 0,4 0,2 0,4 1,5 

Veřejné výdaje 1,1 2,8 1,3 0,9 0,5 0,6 1,0 4,5 

Hrubá tvorba fixního 

kapitálu (stroje a 

zařízení) 4,3 3,6 -0,8 1 1,9 -2,3 -0,6 1,3 

Stavební investice 3,6 0,2 -0,3 2,2 2,3 -2,1 0,3 2 

Export 3,9 5,4 0,2 -0,6 -0,6 1,2 -0,4 1,2 

Import 3,4 5,1 1,1 0,5 0,5 -0,1 0,2 2,2 

Produkce, indexy, ceny, trh 
práce 2015 Duben Květen Červen 

Červene
c Srpen Září Říjen Listopad 

Poslední měsíc YOY 
(%) 

 
 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

 Průmyslová produkce (MoM) 1,1 0,8 -0,9 1,1 -1,5 3 -1,8 - - 1,1 

Nové zakázky (MoM) 1,4 -2 -0,1 -0,3 0,2 0,9 -0,6 - - 2,6 

Obrat v maloobchodě (MoM) 2,6 -0,3 0,7 -0,6 1,7 0,0 1,5 - - 0,4 

Export (MoM) 6,2 0,1 -1,8 0,2 -2,6 3,5 1,2 - - 0,6 

Import (MoM) 5,7 -0,1 -0,2 1,1 -0,7 1,9 -0,5 - - -1,6 

IFO Business Climate 108,1 106,6 107,7 108,7 108,3 106,2 109,5 110,4 110,4 1,4 

ZEW Konjunkturerwartungen 

 
Dlouhodob
á středová 
hodnota: 

24,1 11,2 6,4 19,2 -6,8 0,5 0,5 6,2 13,8 32,7 

Index nákupních manažerů 52,1 51,8 52,1 54,5 53,8 51,7 54,3 55 54,4 2,8 

GfK index důvěry spotřebitelů 9,7 9,4 9,7 9,8 10,1 10 10,2 10 9,7 3,2 

Spotřebitelské ceny (yoy) 0,2 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,7 0,8 -  

Výrobní ceny (yoy) -1,0 -3,1 -2,7 -2,2 -2 -1,6 -1,5 -0,4 -  

Importní ceny (yoy) -2,6 -0,6 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0 - -  

Počet nezaměstnaných (tis.) 2 793 2706 2695 2689 2682 2676 2676 2662 - -4,2 

Volná pracovní místa (tis.) 568 638 653 654 657 665 671 677 - 13 

Počet ekonomicky aktivních 
osob (tis.) 43 056 43 457 43 498 43517 43 502 43506 

43503
5 - - 0,9 
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2. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY 
Zahraniční obchod SRN – data za září 
2016 - V září 2016 se z Německa vyvezlo 
zboží v hodnotě 106,4 mld. € (YOY + 1,9 
%) a dovezlo zboží v hodnotě 82 mld. € 
(YOY - 1,4 %). Bilance zahraničního 
obchodu skončila v září 2016 přebytkem 
24,4 mld. €. Vzhledem k saldu 
zahraničního obchodu včetně doplňkových 
obchodních položek (+ 26,2 mld. €), služeb 
(- 3,6 mld. €), primárních příjmů (+ 4,3 mld. 
€) a sekundárních příjmů (-2,7 mld. €) 
skončila podle předběžných výpočtů 
Deutsche Bundesbank výkonová bilance v 
září 2016 přebytkem ve výši 24,2 mld. € 
(září 2015: 25,8 mld. €). Do států EU bylo 
v září 2016 vyvezeno zboží v hodnotě 63,4 
mld. € (YOY + 2,3 %) a dovoz zboží činil 
55,2 mld. € (YOY - 0,3 %). Do zemí 
Eurozóny bylo vyvezeno zboží v hodnotě 
39,5 mld. € (YOY + 2,3 %) a dovezeno 
zboží za 37 mld. € (YOY - 2,2 %). Do zemí 
EU mimo Eurozónu bylo v září vyvezeno 
zboží v hodnotě 24 mld. € (YOY + 2,2 %) a 
dovezeno zboží v hodnotě 18,3 mld. € 
(YOY + 3,8 %). Do zemí mimo EU bylo 
vyvezeno v září 2016 zboží za 43 mld. € 
(YOY – 1 %) a zboží za 26,8 mld. € (YOY - 
3,6 %) bylo dovezeno do SRN. Česko-
německý zahraniční obchod v I-IX/2016 
dosáhl obratu ve výši 60,7 mil. € (YOY + 3,5 %): export do SRN činil 35,5 mil. € (YOY + 4,2 %), import ze SRN 
25,3 mil. € (YOY + 2,4 %). 

 
Zpráva spolkové vlády o exportní politice pro konvenční vojenský materiál za I. pol. roku 2016 - V první 
polovině roku 2016 dosáhla celková hodnota udělených vývozních licencí 4,03 mld. €, což představuje 
zvýšení o 15 % oproti první polovině roku 2015 (3,5 mld. €). Mezi nejvýznamnější položky exportu se řadí 
vývoz fregaty do Alžírska (1 mld. €), vývoz munice a zbraní do USA (914 mil. €) a dodávka vrtulníku a 
leteckého příslušenství do Saudské Arábie (483 mil. €). 42,5 % vývozů směřovalo do zemí EU/ NATO a 
partnerských zemí na úrovni NATO. Celková hodnota vývozních licencí pro malé ruční zbraně dosáhla výše 
11,6 mil. €, což je vzhledem k roku 2015 (12,4 mil. €) mírný pokles. Do třetích zemí bylo vyvezeno malých 
ručních zbraní za 3,4 mil. €, přičemž k největším odběratelům patřil Irák, Indie, Omán a Srbsko. V prvním 
pololetí roku 2016 bylo zamítnuto celkem 34 žádostí o vývoz ve výši 9,6 mil. € (v celém roce 2015: 7,42 mil. 
€). Zpráva je k dispozici ZDE. 

 
3. PODNIKATELSKÉ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ  

Zpřísnění sociálních dávek pro cizince ze zemí EU  - Ve středu 12. 10. 2016 schválila spolková vláda 
dlouho očekávanou regulaci systému sociálních dávek, a to ve smyslu zpřísnění pro cizince ze zemí EU na 
základě rozhodnutí ESD, Spolkového sociálního soudu a řady zemských sociálních soudů (viz případ 
Alimanovič a rozhodnutí ESD ve prospěch SRN). Zákon nyní musí schválit Německý spolkový sněm, což se 
vzhledem k pohodlné většině hlasů a silné podpory v rámci velké koalice obejde bez problémů. Jedinou 
politickou stranou, která tato opatření zkritizovala, jsou Zelení, požadující „více sociální Evropu“. Změny se 
týkají sociálních dávek podle sociálního zákoníku II (SGB II, tzv. Arbeitslosengeld II – dávky, tzv. základní 
zajištění v nezaměstnanosti /lidově Hartz IV/) a sociálního zákoníku XII (SGB XII - dávky v hmotné 
nouzi/sociální příspěvky). Občané EU, kteří v SRN nepracují nebo nepracovali, nebudou mít nárok na sociální 
dávky po dobu 5 let s výjimkou překlenovací dávky po dobu max. 4 týdnů (k pokrytí bezprostředních potřeb na 
stravné, ubytování a zdravotní péči) a půjčky na pokrytí nákladů na zpáteční cestu do domovské země EU. 
Podrobně viz tabulka: 

Zahraniční obchod 
SRN 

Září 
2016 

Leden až 
září 
2016 

Porovnání 

Září 
2015 

Leden až 
září 
2016 

Mld. Eur % 

 
Export celkem 106,4 901,0 0,9 0,8 

Z toho: 

Země EU 63,4 531,2 2,3 2,5 

Eurozóna 39,5 330,4 2,3 1,7 

Mimo 
Eurozónu 

24,0 200,8 2,2 3,8 

Třetí země 43,0 369,8 – 1,0 – 1,4 

Import celkem 82,0 708,0 – 1,4 – 0,2 

Z toho: 

Země EU 55,2 470,0 – 0,3 1,3 

Eurozóna 37,0 319,5 – 2,2 0,2 

Mimo 
Eurozónu 

18,3 150,6 3,8 3,8 

Třetí země 26,8 238,0 – 3,6 – 3,2 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/ruestungsexportbericht-erstes-halbjahr-2016,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Nezaměstnanost Před rozsudkem BSG Po rozsudku BSG Po zavedení nových regulací

... bez předešlého zaměstnání úplné vyloučení
Sociální příspěvky (SGB XII) po 6 

měsících pobytu

Vyloučení v prvních 5 letech, 

překlenovací dávky až do doby 

odcestování (maximálně však 4 týdny) 

a poskytnutí půjčky na zpáteční 

cestu; soc. dávky jako tuzemský 

občan po 5 letech pobytu

... po >  1 roce zaměstnání

... po <  1 roce zaměstnání

Sociální dávky pro občany EU v SRN

Nárok občanů EU na sociální dávky před rozhodnutím Spolkového sociálního soudu (BSG) a po zavedení nových navrhovaných regulací

Podpora v nezaměstnanosti (ALG I) a navazující podpora v nezaměstnanosti (ALG II) jako u tuzemských občanů

Podpora v nezaměstnanosti (ALG II) na max. 6 měsíců

 
 
K 1. 4. 2017 dojde ke zpřísnění agenturního zaměstnávání, a to na základě novely zákona o převádění 
zaměstnanců (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG). Maximální doba agenturního zaměstnávání bude 
omezena na 18 měsíců s tím, že po 9 měsících (s výjimkami až po 15 měsících) bude platit princip equal-pay, 
tj. agenturní zaměstnanci obdrží stejnou mzdu jako kmenoví zaměstnanci daného podniku. Pro podniky bez 
kolektivních smluv platí následující: pokud nemají sjednanou otevírací doložku, maximální doba trvání 
vypůjčení zaměstnanců je 24 měsíců, pokud otevírací doložka sjednána je a stojí v ní maximální doba trvání 
vypůjčení, platí tato doložka v plném rozsahu. Nutné je však uzavření provozní dohody. Změna se bude týkat i 
agenturních zaměstnanců ze zahraničí včetně ČR.  
Také půjčující subjekty, které nejsou vázány tarify, mohou vypůjčené zaměstnance zaměstnávat déle. Buď 
kolektivní smlouvu na maximální dobu trvání jedna ku jedné s pomocí provozní dohody, nebo použijí v 
kolektivní smlouvě otevírací doložku. Pokud není otevírací doložkou sjednána maximální doba trvání, mohou 
půjčující subjekty nevázané kolektivními smlouvami sjednat vypůjčení na maximálně 24 měsíců. Pokud v 
otevírací doložce stojí maximální doba trvání (např. 48 měsíců), je možné otevírací doložku používat v plném 
rozsahu. K tomu je nutné uzavření provozní dohody. 
 
Posílení ochrany spotřebitele – od 1. 10. 2016 lze podat výpověď smlouvy i přes e-mail nebo fax, není 
nutné posílat písemný dopis. Předepsaná forma textu s vlastnoručním podpisem nebude podle Všeobecných 
obchodních podmínek (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) vyžadována. Výjimkou jsou notářsky doložené 
smlouvy.  
 
Zvýšení flexibility důchodu (Flexi-Rente) - v říjnu 2016 schválil Spolkový sněm zvl. zákon (Gesetz zur 
Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und 
Rehabilitation im Erwerbsleben), který upravuje flexibilnější přechod do penze bez ohledu na pevnou hranici 
věku. Návrh zákona upravuje skrze změny v SGB VI a SGB III (Sozialgesetzbuch): 1) Částečný důchod a 
možnost přivýdělku při důchodu (≤ 6 300 EUR p. a.) budou flexibilně a individuálně kombinovány. 2) Osoby 
pobírající důchod, které dále pracují a odvádějí důchodové pojištění, si budou nově navyšovat body 
v důchodovém systému. 3) Pojištěnci mohou dříve a flexibilněji než doposud platit doplňkové příspěvky na 
důchodové pojištění, aby vyrovnali důchodové platby, které by doprovázely předčasné využití starobního 
důchodu. 4) Pojištěnci budou informováni o možném odchodu do důchodu od věku 55 let a přitom budou 
informováni o všech důsledcích předčasného odchodu do důchodu, příp. o odložení odchodu do důchodu. 5) 
Nové regulace prevence a rehabilitace pomohou zajistit lepší zdravotní a pracovní způsobilost pojištěnců a 
jejich dětí. 6) Starší pracovníci jsou pro zaměstnavatele atraktivnější. Příspěvky zaměstnavatelů na pojištění 
pro případ nezaměstnanosti pro pracovníky, kteří již dosáhli důchodového věku, odpadají po 5 letech. Odpadá 
také spolufinancování nákladů na další vzdělávání v podnicích s méně než 10 zaměstnanci. 
 

Německo zesílí boj proti neohlášené práci a nelegálnímu zaměstnávání – a to rozšířením kompetencí 

příslušných zemských úřadů při kontrolách (doposud prováděly kontroly pouze celní orgány). Celní úřady 

budou mít nově přístup k centrálnímu registru vozidel, který pro spolek spravuje Spolkový úřad pro silniční 

dopravu (Kraftfahrt-Bundesamt). Rozšířeny budou sankce za porušování Zákona o boji proti neohlášené práci 

a nelegálnímu zaměstnávání (Schwarzerbeitbekämpfungsgesetz) prostřednictvím vyloučení z veřejných 

zakázek – doposud byly subjekty vyloučeny pouze ze stavebních zakázek, nově budou vyloučeny i ze 

zakázek na dodávání zboží a poskytování služeb. Další zvl. opatření budou přijata v sektoru taxislužeb.  
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4. ENERGETIKA 

Rozdělení německo-rakouské jednotné nabídkové zóny pro obchod s elektřinou v r. 2018 - Německý 
energetický regulátor (Bundesnetzagentur) dne 28. 10. vyzval čtyři provozovatele přenosových sítí v SRN, aby 
začali připravovat opatření k zavedení mechanismu přidělování přeshraničních kapacit v obchodu s elektřinou 
s Rakouskem, a to – s cílem – jeho zavedení od 3. 7. 2018. Spolková vláda je rozhodnuta implementovat 
doporučení ACER ze září 2015. Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky (BMWI) v dodatečném 
dokumentu dále uvádí, že s výjimkou Lucemburska (a Rakouska) funguje obchod s elektřinou se sousedními 
zeměmi za režimu přidělování přeshraničních kapacit. BMWI přiznává, že obchod s Rakouskem 
nerespektující fyzickou kapacitu sítí vede k neospravedlnitelnému zatížení sítí v Německu, Polsku a ČR a také 
koncových odběratelů prostřednictvím vyšších síťových poplatků. Instalace transformátorů s regulací fáze 
(PST) v CZ a PL mohou problém kruhových toků zmírnit, nikoliv však vyřešit. 
 
Nové uspořádání zodpovědnosti za nakládání s radioaktivním odpadem z jaderných elektráren - Ve 
středu 19. 10. 2016 schválila spolková vláda zákon, který na základě doporučení Komise pro financování 
ústupu od jaderné energetiky (KFK), upravuje povinnosti provozovatelů JE. I nadále platí, že provozovatelé 
jsou plně zodpovědní za decommissioning JE a likvidaci, resp. uskladnění radioaktivního odpadu. Nově však 
bude za provedení a financování prozatímních úložišť i konečných úložišť zodpovídat spolek. Finanční rezervy 
provozovatelů JE určené pro likvidaci radioaktivního odpadu (17,389 mld. €) budou převedeny do nového 
fondu (Fond pro financování likvidace radioaktivního odpadu z JE), který bude mít právní formu nadace podle 
veřejného práva. Provozovatelé budou mít opci převedení ručení za likvidaci radioaktivního odpadu, a to za 
příplatek 35,47 % z uvedené částky, tj. 6,167 mld. €.  Nevyužijí-li této opce, budou v případě nedostatku 
zdrojů nuceni převést do fondu další finance. Otázka ručení bude rovněž v zákoně upravena tak, aby za 
závazky spojené s decommissioningem a likvidaci jaderného odpadu dodatečně ručily společnosti ovládající 
společnosti provozující JE (viz nedávná dělení 
společností RWE a E.ON, resp. Vattenfall). 
 
Chytré měřící přístroje / Smart Meters - 2. září 
vstoupil v platnost Zákon o digitalizaci Energiewende 
regulující podmínky pro inteligentní systémy. Od roku 
2017 mají velkospotřebitelé (> 10 000 kWh ročně) 
povinnost instalovat Smart Metery. Od roku 2020 
budou povinné v domácnostech s roční spotřebou přes 
600 kWh. Pro ochranu dat budou všechny přístroje 
certifikovány Spolkovým úřadem pro bezpečnost v IT 
(BSI). 
 

 

 

 

Spolková vláda schválila Plán na ochranu klimatu do 2050 (KSP2050) - KSP2050 považuje spolková 

vláda za „modernizační strategii“ a rozpracování Energetické koncepce spolkové vlády z r. 2010, resp. 2011. 

KSP2050 nově zavádí tzv. princip Sektorkopplung / Integrated Energy, tj. celkové pojetí jednotlivých sektorů 

z pohledu snižování CO2 a zavádění OZE. Nově pro jednotlivé sektory vytyčuje koridory pro snižování emisí 

CO2 do r. 2030, resp. 2050. V r. 2018 by měly být cíle KSP2050 a navrhovaná opatření poprvé vyhodnoceny. 

 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/digitalisierung-der-energiewende,did=726780.html
http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/klima-klimaschutz-download/artikel/klimaschutzplan-2050/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=921&cHash=93556031f9e0afbefe28fb349eabe30e
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1) EU ETS: SRN bude vyvíjet tlak na posilování/zpřísňování. 10 % nejefektivnějších zařízení by mělo obdržet 

100 % certifikátů zdarma. SRN odmítá korekční faktor či zvyšování objemu povolenek v důsledku zvýšení 

růstu. Industrie-Cap by měl být navýšen na 45 %. Nad rámec 400 mil. povolenek by neměly být další čerpány 

z MSR. Seznam podniků ohrožených únikem uhlíku by měl být každých 5 let přezkoumáván.; 2) Základním 

principem je „efficiency first“. V rámci energetické účinnosti SRN podporuje cíl 30 % do r. 2030.; 3) 3. Cílem je 

přechod na výrobu elektřiny z OZE. Plynové elektrárny a nejmodernější uhelné elektrárny budou hrát 

překlenovací roli. Výroba elektřiny z uhlí „bude postupně snižována“, zároveň budou zohledňovány dopady na 

jednotlivé regiony a zvýší se jejich podpora s tím, že právní rámec EU zde nesmí stát v cestě (s ohledem na 

německé závazky v ochraně ŽP). Komise „Růst, strukturální změny a regionální vývoj“ (tzv. Kohlekommission) 

bude zřízena v rámci spolkového ministerstva hospodářství a do konce r. 2018 představí své závěry. 

Záměry v ostatních sektorech (doprava, průmysl, zemědělství a budovy) jsou v obecnější rovině či je uveden 

opatření odkaz na připravované koncepce a regulace. Spolková vláda bude dále usilovat o zohlednění 

ochrany klimatu v daňové oblasti; při odstraňování některých subvencí; v rámci veřejných investic a 

výběrových řízení; financování VaVaI; v rámci obchodní politiky; a mezinárodní spolupráce. 

 

Prodloužení platnosti nařízení o odpojitelných zatíženích (Demand Side Response) – krátkodobé a 

dočasné odpojení elektrického proudu přispívá k vyrovnávání volatility v elektrické síti a podporuje zajištění 

spolehlivého zásobování elektřinou a stabilitu sítí. Velcí spotřebitelé jsou za případné odpojení odškodněni. 

Nařízení, které je platné od roku 2013, bude s touto regulací platit i po 1. 10. 2016. Kompenzace odběratelům 

jsou financovány zvl. poplatkem, který vyjde průměrnou domácnost na ca. 0,30 EUR ročně. 
 

5. TÉMA MĚSÍCE – ROSTOUCÍ POPLATEK NA PODPORU OZE A DOPADY ENERGIEWENDE NA NĚMECKÉ PODNIKY 
V pátek 14. 10. 2016 zveřejnili provozovatelé přenosové soustavy v SRN (50hertz, Amprion, TenneT, 
Transnet BW) prognózu dotované výroby elektřiny z OZE na r. 2017 a z ní vycházející výši poplatku na 
podporu obnovitelných zdroj energie (OZE), tzv. EEG-Umlage. EEG-Umlage meziročně vzroste o 8,3 % na 
6,88 ct / kWh, celková podpora OZE by měla činit 24,4 mld. €, resp. 23,98 mld. € se započtením salda za r. 
2016. Viz graf: 

 
Za nárůstem podpory OZE stojí zvýšení objemu výroby elektřiny z OZE o ca. 11 TWh, a to z 176 TWh na 187 
TWh), zejm. pak z větrných elektráren na pevnině a moři. Za růstem EEG-Umlage rovněž stojí nižší cena 
elektřiny na burze (kreditní položka v rámci salda EEG). Z EEG-Umlage ve výši 6,88 ct / kWh směřuje nejvíce 
na podporu fotovoltaických elektráren (38,4%), biomasy (25,9 %), větrných elektráren na pevnině (22 %) a 
větrníků na moři (13,5 %). Celkové náklady EEG jsou rozloženy na domácnosti (36 %), živnosti/obchod/služby 

http://m.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-ueber-vereinbarungen-zu-abschaltbaren-lasten-ablav,property=pdf,bereich=bmwimobile2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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(36 %), průmysl (s ohledem na řadu výjimek pouze 27 %) a dopravu (1%). Střednědobá prognóza 
provozovatelů přenosových soustav počítá pro r. 2021 s instalovanou kapacitou OZE ve výši 121 GW a 
vyrobenou elektřinou více než 224 TWh, z čehož by ca. 20 % mělo být podporováno pevnými výkupními 
cenami (11,3 mld. €), zbývající část prémiovými platbami a subvencemi přímého prodeje (17,8 mld. €) – 
celkem by tedy v r. 2021 měla podpora OZE činit ca. 29,1 mld. €. Čistá potřeba elektřiny (Nettostrombedarf) 
by v r. 2021 měla v SRN klesnout na ca. 503 TWh (2016: 531 TWh). Dle aktuální studie IW Kölln by EEG-
Umlage měla v r. 2020 dosáhnout ca. 9,7 ct / kWh. 
Německé podniky stojí v silné 
mezinárodní konkurenci. Ceny elektřiny 
v SRN jsou přitom jedny z nejvyšších – o 
50 % vyšší než ve Francii, o 170 % vyšší 
než v USA. Výjimky z poplatků na 
podporu OZE mají podniky s vysokou 
energetickou náročností, resp. vysokým 
podílem nákladů na energie v rámci 
celkových nákladů (celkem v r. 2016 se 
jedná o 2 137 podniků, z toho 775 
podniků spadá do kategorie energeticky 
náročného průmyslu), část podniků 
profituje pro osvobození z poplatků 
z výroby elektřiny pro vlastní spotřebu. 
Příčinou vysokých koncových cen 
elektřiny je zejm. nárůst regulované 
složky, zejm. daní, odvodů a poplatků – 
tvořící 54 % koncové ceny. K tomu je 
třeba připočítat ještě síťové poplatky (24 
% koncové ceny), jež v důsledku rozvoje 
sítí a vyrovnávání volatilních OZE v následujících letech dále porostou (2015: 1,1 mld. €, resp. meziroční 
nárůst o ca. 300 %!). V roce 2017 by celková částka odvodů státu z prodeje elektřiny měla dosáhnout 
rekordních 34 mld. €, což je např. téměř třikrát více, než roční veřejné investice do dopravní infrastruktury. 
Hospodářská politika spolkové vlády dlouhodobě snižuje konkurenceschopnost německých firem, přičemž 
hlavní břímě nesou malé a střední podniky (Mittelstand), jež tvoří 99 % všech firem. Statistické údaje potvrzují 
přímé dopady, projevujíce se zejm. v nižší míře tvorby hrubého fixního kapitálu, příp. ve větší míře 
delokalizace investic do zahraničí.   

 
 
Zdroje: 
www.bundesregierung.de, Deutsche Bundesbank, Deutsche Bank Research, Commerzbank, Destatis, 
Bundesbank, Handelsblatt, ifo Institut, ZEW, DIHK, www.finanzen.net, DIW, Wirtschaftswoche, F.A.Z.; LOH 
Rechtsanwälte (www.loh.de), BDEW, Bundesnetzagentur, Germany Trade and Invest, BDI 
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