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1. Aktuální ekonomický vývoj 

Německá ekonomika v prvním čtvrtletí 2017 vykázala silný růst HDP, o 0,7 % (qoq), a jak jednotlivé indikátory, 

tak indexy sentimentu potvrzují pokračování expanze i ve 2. čtvrtletí. Růst je tažen soukromou spotřebou a 

veřejnými výdaji a zároveň nyní silněji i investicemi do zařízení a ve stavebnictví. Nanejvýš příznivé jsou vnější 

rámcové podmínky (cena ropy, slabý kurz eura, nízké úrokové sazby, vývoj na světových trzích). Trh práce 

dosahuje rekordně nízké míry nezaměstnanosti (5,8 %) a tvorba nových pracovních míst pokračuje (podrobně 

viz kap. 5). V prvním kvartálu přispěl k růstu i čistý export - vývozy rostly silněji než dovozy, přičemž trend 

vývozu zůstává pozitivní. Tímto se také sníží pozitivní saldo zahraničního obchodu (2016: 0,8 % HDP), za 

které je SRN (většinou však bezpředmětně) kritizována řadou států a mezinárodních organizací. Poslední čtyři 

měsíce v řadě rostla průmyslová výroba, což stojí za zvýšením prognóz pro vývoj zpracovatelského průmyslu 

v r. 2017 z + 0,5 % na + 1,5 % (nejsilněji má růst farmaceutický průmysl: + 4%; elektrotechnický: + 3%; oproti 

očekávání mírněji pak automotive: + 1,5 %; a strojírenství: + 1 %). 

Silný růst v 1. čtvrtletí reflektují a jeho pokračování potvrzují i hlavní indexy ekonomického sentimentu, jejichž 

hodnoty se ve druhém kvartálu dále zvýšily. IFO Business Climate v květnu dokonce dosáhl nejvyšších hodnot 

od r. 1991 (114,6 b). Podle indexu ZEW počítá v letních a podzimních měsících 70 % finančních analytiků 
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Spotřebitelské ceny (yoy) 0,0 0,8 1,7 1,9 2,2 1,6 2,0 1,5 - - 

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

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

Počet nezaměstnaných (tis.) 2 689 2638 2621 2604 2588 2572 2545 2536 - -6,1 

Volná pracovní místa (tis.) 655 680 684 688 692 696 704 710 - 9,1 
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s pokračováním růstu, 24 % dokonce s jeho zrychlením. Akciové indexy DAX a MDAX od počátku II. čtvrtletí 

pokračovaly v růstu a v závěru června si připsaly + 6,5 %, resp. + 7,5 %. Prognózy vývoje německého HDP 

pro r. 2017 byly, oproti počátku roku, mírně zvýšeny, a to na 1,3 (Deutsche Bank) – 2 % (OECD), v letech 

2018-2019 počítá Spolková banka s růstem HDP o 1,7 %, resp. 1,6 %. 

 

2. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY 
V dubnu letošního roku bylo ze SRN vyvezeno zboží v celkové hodnotě 101,0 mld. EUR a dovezeno zboží za 
83,0 mld. EUR. Podle průběžných dat spolkového statistického úřadu se jedná o meziroční pokles o 2,9 % 
v oblasti exportu, zatímco hodnota dovezeného zboží vzrostla o 5,4 % oproti dubnu 2016. Ve srovnání 
s březnem letošního roku vzrostl vývoz o 0,9 % a import o 1,2 %.  
Přebytek bilance zahraničního obchodu v dubnu 2017 činil 18,1 mld. EUR. Naproti tomu v dubnu 2016 byla 
tato bilance o více jak 7 mld. EUR vyšší, a to celkově 25,3 mld. EUR. 
S ohledem na saldo vyvezeného a dovezeného zboží včetně dodatků k zahraničnímu obchodu (+20,6 mld. 
EUR), služeb (-1,2 mld. EUR), primárních příjmů (+4,0 mld. EUR) a sekundárních příjmů (-8,3 mld. EUR) 
skončila bilance běžného účtu v dubnu 2017 s čistým ziskem 15,1 mld. EUR. Oproti dubnu loňského roku 
(28,1 mld. EUR) se jedná o pokles, a to o celkem 13 mld. EUR. 
Celková hodnota vývozu zboží do členských států EU obnášela v dubnu 2017 60,9 mld. EUR, zatímco 
dovezeno bylo zboží v hodnotě 55,0 mld. EUR. Ve srovnání s dubnem 2016 se jedná o meziroční pokles o 0,5 
%, na druhou stranu dovoz ze zemí EU do SRN se zvýšil o 3,9 %. Do zemí eurozóny bylo v dubnu 2017 
vyvezeno zboží v celkové hodnotě 38,3 mld. EUR (-0,2 %) a dovezeno bylo zboží za 37,1 mld. EUR (+4,1 %). 
V případě ostatních členských států EU, které nejsou součástí měnové unie, se pak jedná o vývoz v hodnotě 
22,6 mld. EUR (-1,0 %) a dovezeno bylo zboží za 17,9 mld. EUR (+3,5 %). 
Do třetích zemí bylo vyvezeno v dubnu 2017 zboží celkově za 40,2 mld. EUR a dovezeno bylo zboží celkem 
za 27,9 mld. EUR. V porovnání s dubnem 2016 se jedná o meziroční pokles německého vývozu o 6,3 %, 
zatímco dovoz do SRN se zvýšil o 8,6 %. 
 
 Hodnoty ZO 

Duben 2017 
 
Leden – duben 2017 

Porovnání 
Duben 2016 

 
Leden – duben 2016 

 V mld. EUR Změny v % 
Export celkem 101,0 420,4 – 2,9 5,5 
Z toho: 

Země EU 60,9 248,8 – 0,5 4,7 
Eurozóna 38,3 155,9 – 0,2 5,1 

Země mimo 
eurozónu 

22,6 93,0 – 1,0 4,0 

Třetí země 40,2 171,6 – 6,3 6,7 
Import celkem 83,0 342,3 5,4 8,9 
Z toho: 

Země EU 55,0 224,7 3,9 7,7 
Eurozóna 37,1 151,9 4,1 7,1 

Země mimo 
eurozónu 

17,9 72,8 3,5 9,0 

Třetí země 27,9 117,6  8,6 11,2 

 
Česko-německý zahraniční obchod za období leden – duben 2017 dosáhl obratu 28,99 mld. € (YOY + 10 
%), export do SRN činil 15,09 mld. € (YOY + 8,6 %), import ze SRN 13,9 mld. € (YOY + 11,6 %). 
 
Zbrojní exporty za rok 2016 - V roce 2016 dosáhla celková hodnota udělených vývozních licencí výše 6,85 
mld. EUR, což je oproti roku 2015 pokles o 13 % (7,86 mld. EUR). Téměř polovina (46,8 %) těchto dodávek 
směřovala do zemí EU/NATO či na roveň NATO postavených 
zemí (v roce 2015 činil podíl této skupiny 41 %). Do třetích zemí 
směřovaly dodávky ve výši 3,67 mld. EUR. Největšími odběrateli 
bylo Alžírsko (888 mil. EUR), Katar (790 mil. EUR) a Jižní Korea 
(356 mil. EUR). Vývoz byl ovlivněn jednorázovými položkami, 
jako např. dodávkou fregaty pro alžírské námořnictvo či ponorky 
pro egyptské námořnictvo. Alžírsko je také za rok 2016 největším 
odběratelem německého vojenského materiálu, následují USA, 
Saúdská Arábie, Egypt a Velká Británie. Celková hodnota 
vývozních licencí pro malé ruční zbraně dosáhla v roce 2016 
hodnoty 46,9 mil. EUR. Téměř 50 % nárůst o 14,5 mil. EUR 
oproti roku 2015 (32,4 mil. EUR) byl způsoben zvýšením dodávek do zemí EU/NATO či na roveň NATO 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/06/PD17_186_51.html
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postavených zemí. Vývoz do třetích zemí se pohyboval na úrovni historického minima a dosáhl výše 16,4 mil. 
EUR (v roce 2015 činil 14,5 mil. EUR). Významnou položku zde hrály dodávky ručních zbraní ve výši 2,8 mil. 
EUR Kurdské regionální vládě určené pro boj proti IS. Zpráva o vývozu vojenského materiálu za rok 2016 je k 
dispozici ZDE. 

 
3. PODNIKATELSKÉ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ  

Mýto pro osobní automobily na německých dálnicích začne platit nejdříve v roce 2019 - Dne 25. 5. 2017 

vstoupil v platnost zákon o změně zákona o infrastrukturním poplatku (mýtném pro osobní automobily), po 

kontroverzní diskusi v Německém spolkovém sněmu a Spolkové radě a po dohodě s Evropskou komisí, která 

na jaře ukončila v dané věci řízení pro porušení smlouvy proti SRN. Podrobné informace včetně sazeb 

mýtného naleznete ZDE. 

 
Zákaz trávení běžné týdenní doby odpočinku řidičů v kabinách nákladních vozů v SRN platí od 25. 5. 

2017 - V § 8a zákona o jízdním personálu nově stojí, že „...nebude běžná týdenní doba odpočinku podle 

článku 8, odstavce 6 dodržována, pokud tato bude strávena ve vozidle nebo na místě bez vhodných možností 

ke spánku“. Nedodržování pravidelných odpočinků může být sankcionováno až do výše 30 000 €. Na rozdíl od 

regulace ve Francii nezahrnuje německá právní úprava povinnost, aby řidič doložil účtenku za ubytování 

v hotelu/pensionu (pro běžnou týdenní dobu odpočinku). Vedle hotelu/pensionu tak v SRN do úvahy přichází 

např. pobyt u příbuzných či v ubytovacích kapacitách podniku, kam byl náklad dovezen. Podmínkou je 

dodržení „vhodných podmínek pro spánek“, které dle platné soc. legislativy zahrnují zejm. uzamykatelnou 

místnost s postelí, sanitární zařízení a zajištění bezpečnosti objektu. Bližší a aktuální informace naleznete 

ZDE.  

 
Konec možnosti ohlašování pracovní činnosti podle zákona o minimální mzdě faxem k 30. 6. 2017 - Od 
1. 1. 2017 je všem zaměstnavatelům a pracovním agenturám, které vysílají své zaměstnance do SRN, 
k dispozici mzdový registr zaměstnanců vedený Spolkovou celní správou (,,Meldeportal-Mindestlohn‘‘). 
Ohlašování pracovní činnosti pomocí obvyklých faxových čísel (a nebo poštou) je možné ještě během 
přechodné doby do 30. června 2017. Více informací ZDE, příp. na našem webu. 
 
Vyšší minimální mzda pro agenturní zaměstnance, malíře a lakýrníky - 1. 7. 2017 vstupuje v platnost 
nařízení o minimálně mzdě pro oblast agenturního zaměstnávání. Toto nařízení se týká zhruba milionu 
agenturních zaměstnanců. V nových spolkových zemích (Meklenbursko Přední Pomořansko, Braniborsko, 
Berlín, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko) činí výše minimální mzdy 8,91 EUR. Ve zbylých, tzv. starých 
spolkových zemích, je stanovena výše 9,23 EUR. 
Od 1. 5. došlo ke zvýšení minimální mzdy také u malířů a lakýrníků. U nekvalifikovaných pracovníků je její 
výše 10,35 EUR. U kvalifikovaných pracovníků v nových spolkových zemích vzrostla mzda na 13,10 EUR. Ve 
starých spolkových zemích je stanovena výše na 11,85 EUR.  
 
Centrální registr veřejných soutěží – V budoucnu budou zadavatelé veřejných zakázek zjišťovat v nově 
zavedeném Centrálním registru veřejných soutěží (Zentrales Wettbewerbsregister), zda-li některá firma nebyla 
v minulosti sankcionována kvůli hospodářské, či jiné kriminalitě. V současnosti si tyto registry vedou jednotlivé 
spolkové země samostatně, tato kompetence se převede na Spolkový úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
(Bundeskartellamt). Více o návrhu zákona, který schválil spolkový kabinet, naleznete ZDE. 

 
Bezpečný doklad totožnosti v internetové síti - Spolková rada odsouhlasila zákon pro podporu elektronické 

identifikace. On-line identifikační funkce elektronického občanského průkazu by se tímto měla stát 

atraktivnější a lépe využitelnou. Elektronický průkaz totožnosti umožňuje občanům, ale také podnikům a 

úřadům, bezpečnou identifikaci svých komunikačních partnerů v internetové síti. Občanský průkaz s eID 

funkcí byl zaveden již v roce 2010, nicméně využití této funkce zaostalo dosud hluboko za očekáváním. 

Způsob aktivace byl příliš komplikovaný a málo využívaný. Více informací naleznete ZDE.  

 
4. ENERGETIKA 

Dohoda o rozdělení německo-rakouské nabídkové zóny - německý regulátor Bundesnetzagentur dne 15. 
5. zveřejnil informaci o dohodě s rakouským regulátorem E-Control ohledně rozdělení jednotné nabídkové 
zóny. Dohoda zahrnuje: 1) Zrušení jednotné nabídkové zóny a zavedení alokace přeshraničních kapacit na 
společné hranici od 1. 10. 2018. Zkušební fáze začne nejpozději 1. 7. 2018.; 2) Účastníkům trhu bude 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Aussenwirtschaft/ruestungsexportbericht-2016.pdf?__blob=publicationFile
http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/myto_pro_osobni_automobily_na_nemeckych.html
http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/zakaz_traveni_bezne_tydenni_doby.htmlhttp:/www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/zakaz_traveni_bezne_tydenni_doby.html
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=BF27B9CA08C3AABC8CEB
http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/zamestnavani_obcanu_cr_v_srn/zmena_formy_ohlasovani_pracovni_cinnosti.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/03/2017-03-29-wettbewerbsregister.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/12/2016-12-09-identitaetsnachweis-im-netz.html
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k dispozici kapacita min. 4,9 GW. Rakousko naopak poskytne Německu dostatek zajištěných zdrojů pro 
opatření ke stabilizaci sítí (minimálně 1 GW od 1. 10. 2018, resp. 1,5 GW od 1. 10. 2019 až do výše 2,8 GW). 
Náklady na udržování kapacit ponese Rakousko, náklady na redispečink poptávající strana.; 3) Výsledek 
dohody bude konzultován se sousedními zeměmi. Pro elektrárny na hranici SRN s Tyrolskem a 
Vorarlberskem budou obě strany hledat řešení, které neomezí uvedené kapacity pro vzájemný obchod 
s elektřinou.; 4) Společným cílem zůstává začlenění přeshraničního spojení do CWE regionu pro výpočet 
kapacit v rámci zavedení flow-based couplingu (FBA), které je plánováno na r. 2019.; 5) Dle odhadů 
Bundesnetzagentur by se měla kapacita přeshraničních spojení s Rakouskem zvýšit v r. 2022 na 6 GW, 
v roce 2024 na 7 GW. Obě strany se zasadí o to, aby nové přeshraniční kapacity byly v rámci CORE-Region 
k dispozici evropskému obchodu s elektřinou. 
 
Koncepční dokumenty „Zelená kniha pro energetickou účinnost“ a „Elektřina 2030“ - Německo si 
stanovilo ambiciózní energetické a klimatické cíle. Nejpozději do roku 2050 chce snížit svou spotřebu energie 
na polovinu a zásobit celou zemi tzv. „čistou energií“. Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky po 
konzultačních procesech představilo dokumenty „Zelená kniha pro energetickou účinnost“ a „Elektřina 2030“. 
Oba tyto dokumenty počítají s tím, že elektřina z obnovitelných zdrojů bude stále více využívána v dopravě, 
tepelném zásobování a průmyslu (tzv. Sektorkopplung). Z toho důvodu dojde ke snížení emisí CO2. 
Strategickými cíli jsou snižování energetické náročnosti (efficiency first), přímé využívání OZE a účinné 
využívání elektřiny z OZE pro vytápění, dopravu a průmysl. K elektroenergetice BMWi uvádí nutnost zvýšení 
flexibility systému, posílení sítí a integraci trhů, a to včetně zajištění bezpečnosti dodávek na úrovni EU (tj. 
nikoliv již na úrovni členských států). 
 
Subvencování kogenerace bude pokračovat - Kogenerace tvoří důležitou část Energiewende, díky 
flexibilitě výroby výrobě tepelné a elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2021 budou každoročně 
vypsána výběrová řízení na zhruba 200 MW, z čehož 150 MW budou tvořit obvyklá kogenerační zařízení a 50 
MW tzv. inovativní systémy (kombinace s OZE). Jedná se o výrobní zařízení o výkonu 1 – 50 MW. Pro více 
informací ZDE. 
 
Další dotační program solárních zařízení (podpora nájemníků) - tato podpora by se měla dotknout 
zejména vlastníků nemovitostí, kteří již nainstalovali solární panely na své objekty a pobízet ostatní 
pronajímatele/vlastníky k novým instalacím. Nájemníky spotřebovaná elektřina (Mieterstrom) bude dotována 
ca. 2,75 – 3,8 ct / kWh, přebytek elektřiny bude napájen do sítě a dotován dle platných tarifů. Zhruba 65 tisíc 
nájemců by z tohoto opatření mělo profitovat, nicméně ostatní spotřebitelé zaplatí o to více. Vláda si tímto 
opatřením klade za cíl snížit cenu elektrické energie oproti běžným poskytovatelům elektrické energie, protože 
se u Mieterstrom nebudou účtovat poplatky za využívání veřejné elektrické sítě a tím se podpoří výroba vlastní 
elektrické energie. Na druhou stranu je toto opatření kritizováno Spolkovým svazem energetiky a vodního 
hospodářství, kvůli zvýšení ceny elektřiny (růst poplatku na podporu OZE), které je odhadováno na 24,50 EUR 
za rok pro jednu domácnost. Návrh zákona schválil spolkový kabinet 26. 4., více informací ZDE. 
Dále budou také vypisovány společné aukce pro větrné a solární systémy. Během této pilotní fáze (2018-
2020) se počítá každoročně s instalací 400 MW. Spolková vláda si od toho kroku slibuje zejména zvýšení 
investic do technologického výzkumu inovativních řešení. 
 

5. TÉMA MĚSÍCE – JE NĚMECKÝ TRH PRÁCE V REKORDNÍ KONDICI? 
Přinejmenším na první pohled ano. V květnu 2017 poprvé od r. 1991 klesl počet nezaměstnaných na 2,5 mil. 
(YOY -166 tis.), tj. na úroveň 5,6 %, přičemž na jaře 2005 bylo bez práce téměř 5,3 mil. osob. Počet 
ekonomicky aktivních osob (Erwerbstätige) dosáhl nového rekordu, 43,981 mil. (z toho 32 mil. zaměstnanců, 
viz graf), navíc pracovní úřady vykazují rovněž rekordních 710 000 volných pracovních míst. 
Při detailnějším pohledu však nalezneme řadů problémů, které německý trh práce trápí, řada 
z nich dlouhodobě. Jedním z nich jsou markantní rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi jednotlivými 
spolkovými zeměmi, které se dají zobecnit na rozdíly mezi západním Německem (tzv. staré spolkové země: 
5,4 %) a východním Německem (tzv. nové spolkové země: 7,7 %). Nejnižší nezaměstnanost je v Bavorsku 
(3,2 %), Bádensku-Virtembersku (3,6 %) a Porýní-Falci (4,9 %); naopak nejvyšší v maličkých Brémách (10,4 
%), Berlíně (9,2 %), Meklenbursku-Předním Pomořansku (8,7 %) a Sasku-Anhaltsku (8,6 %). 
Vedle výše uvedené míry podzaměstnanosti zůstává problematická začlenění imigrantů z nedávných let na trh 
práce. Za posledních 12 měsíců se počet migrantů v podpůrných kurzech zdvojnásobil na 244 tis., resp. počet 
nezaměstnaných migrantů z hlavních zdrojových zemí (Sýrie, Irák, Afghánistán aj.) se zvýšil o 40 % na 191 
tis.  
 
 

https://www.gruenbuch-energieeffizienz.de/de/startseite/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/impulspapier-strom-2030.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170517-br-schafft-grundlage-fuer-kwk-ausschreibung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/mieterstrom.html
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Další výzvou je snižování dlouhodobé nezaměstnanosti, která klesá pomaleji než obecná míra 
nezaměstnanosti, a tak její podíl vzrostl na 36,9 % (2009: 33,3 %). Vyšší míra dlouhodobé nezaměstnanosti je 
opět na východě SRN. S dlouhodobou nezaměstnaností přímo souvisí i míra regulace trhu práce, nejvýrazněji 
pak zavedení plošné minimální mzdy či zpřísňování regulace zapůjčování zaměstnanců či částečných 
pracovních úvazků. Právě tyto typy zaměstnanosti často představují cestu z dlouhodobé nezaměstnanosti. 
Další častou formou přechodu do zaměstnanosti jsou tzv. Minijobs, tj. práce s platem do 450 € měsíčně nebo 
v omezené/krátké době. Nedávná analýza výzkumného institutu Úřadu práce (IAB) ukázala, že zavedení 
plošné min. mzdy vedlo ke snížení tvorby Minijobs, přičemž úbytek pracovních míst byl pouze částečně 
kompenzován vyšší mírou transformace Minijobs na standardní pracovní místa. Pro informaci dodejme, že 
loni pracovalo 4,6 mil. v rámci Minijobs; ca. 39 % všech zaměstnaných pracuje na částečný úvazek; a ca. 1,2 
mil. zaměstnaných osob (z toho 200 000 na plný úvazek) pobírá dávky na zvýšení životního příjmu, tzv. Hartz 
IV. 
Německý trh práce se také dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovní sil, přičemž tento trend 
se dále prohlubuje. Podle studie IW Köln již v roce 2014 vykazovala SRN nedostatek (≤200 uchazečů na 100 
volných míst) kvalifikované pracovní síly u 139 z celkových 615 profesí, vážný nedostatek (≤100 
uchazečů/100 volných míst) pak u 55 profesí. V těchto „ohrožených“ odvětvích pracuje 6,7 mil. zaměstnanců. 
Největší problémy se získáváním kvalifikovaných pracovníků budou mít německé malé a střední podniky, 
které se s nimi již dnes v 6/10 případů potýkají.  
 
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, IAB 
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