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1. Aktuální ekonomický vývoj 

 

Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí 2017 pokračovala v silném růstu, HDP si připsal 0,6 % (qoq), a jak jednotlivé 

indikátory, tak indexy sentimentu potvrzují pokračování, i když o něco slabší, expanze i ve 4. čtvrtletí. Růst byl tažen 

zejména investicemi a zahraničním obchodem, naopak soukromá spotřeba oproti II. čtvrtletí mírně poklesla a 

veřejné výdaje stagnovaly. V meziročním srovnání přispěly k růstu HDP (+ 2,3 %) zejména soukromá spotřeba a 

investice, nejsilněji ve stavebnictví, naopak import rostl rychleji než export a  příspěvek zahraničního obchodu 

k tvorbě HDP byl pouze lehce pozitivní (0,1 %). Trh práce dosahuje rekordně nízké míry nezaměstnanosti (5,8 %), 

tvorba nových pracovních míst pokračuje, zaměstnanost dosáhla ve třetím čtvrtletí 44,5 mil. (YOY + 1,5 %), nicméně 

se prohlubuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a to zejm. v technických oborech (469 300 neobsazených 

míst), jenž bude silněji omezovat růst výroby. Tvorba přidané hodnoty vzrostla meziročně o 2,5 %, nejsilněji v ICT (+ 

3,6 %), zpracovatelském průmyslu (+ 3,4 %), obchodu a dopravě (+3,1 %) a stavebnictví (+2,7 %), naopak sektor 

finančních a pojišťovacích služeb byl jediný sektor, kde tento parametr poklesl (- 0,6 %). 

Pokračování expanze německé ekonomiky potvrzují i hlavní indexy ekonomického sentimentu, jejichž hodnoty ve 

čtvrtém kvartálu dosáhly rekordních hodnot (IFO Business Climate celkově a ZEW Konjunkturerwartungen nejvyšší 

hodnoty v tomto roce). V prosinci oba indexy mírně oslabily v důsledku mírného zhoršení očekávání firem ve 

zpracovatelském průmyslu a velkoobchodě. 

Národní účty 2016 III/2016 IV/2016 
 

I/2017 
 

 
II/2017 

 

 
III/2017 

 

Poslední čtvrtletí oproti 
předchozímu roku (%) 

 
YoY % Změna oproti předchozímu čtvrtletí (%)  

Reálný HDP 1,9 0,3 0,4 0,9 0,6 0,8 2,3 

Soukromá spotřeba 2,0 0,4 0,6 0,8 0,9 -0,1 2,1 

Veřejné výdaje 4,0 0,2 0,5 0,2 0,2 -0,0 0,9 

Hrubá tvorba fixního 
kapitálu (stroje a zařízení) 1,1 0,7 

 
 

-1,3 

 
 

2,3 

 
 

3,3 1,5 4,6 

Stavební investice 3 0,2 1 3,5 0,5 -0,4 3,2 

Export 2,6 -0,2 1,3 1,7 0,1 1,7 4,8 

Import 3,7 0,7 2,5 0,4 2,4 0,9 5,5 

Produkce, indexy, ceny, trh 
práce 2016 

 
Květen 

 
Červen 

 
Červenec 

 
Srpen 

 
Září 

 

Říjen 
 

Listopad 
 

Prosinec 
Poslední měsíc 

YOY (%) 

 
ø 2017 2017 2017 2017 2017    

 Průmyslová produkce (MoM) 0,9 1,2 1,1 0,0 2,6 -1 -1,4 - - 3,1 

Nové zakázky (MoM) 1,5 1,1 0,9 -0,7 3,6 1,2 0,5 - - 7,2 

Obrat v maloobchodě (MoM) 1,9 
 

0,1 1,3 
 

-1,2 
 

-0,2 0,5 -1,2 - - -1,4 

Export (MoM) 0,7 
 

1,6 -2,7 
 

0,2 
 

3 -0,4 -0,4 - - 6,8 

Import (MoM) 1,3 
 

1,1 -4,4 
 

2,2 
 

0,7 -1,1 1,8 - - 8,3 

IFO Business Climate 108,3 114,6 115,2 116,1 115,9 115,2 116,8 117,6 117,2 5,8 

ZEW Konjunkturerwartungen 

Dlouhodob
á středová 
hodnota: 

23,7 20,6 18,6 17,5 10 17 17,6 18,7 17,4 26 

Index nákupních manažerů 53,2 59,5 59,6 58,1 59,4 60,6 60,6 62,5 - 15,1 

GfK index důvěry 
spotřebitelů 9,8 

 
10,2 10,4 

 
10,6 

 
10,8 10,9 10,8 10,7 10,7 9,2 

Spotřebitelské ceny (yoy) 0,0 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,6 1,8 - - 

Výrobní ceny (yoy) -1,7 2,8 2,4 2,3 2,6 3,1 2,7 - - - 

Importní ceny (yoy) -2,6 4,1 2,5 1,9 2,1 3,0 2,6 - - - 

Počet nezaměstnaných (tis.) 2 689 2536 2545 2536 2522 2505 2497 2479 - -6,5 

Volná pracovní místa (tis.) 655 711 721 733 742 752 759 769 - 1,2 
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Ztroskotání sondážních rozhovorů CDU, CSU, FDP a Zelených (19. 11. 2017) a prodloužení politické nejistoty 

v SRN nebude mít žádný (výrazný) vliv na domácí ekonomiku, což dokládají jak průzkumy mezi firmami, tak první 

reakce na burzách: Index DAX 19. 11. ráno oslabil o 0,9 %, v průběhu dopoledne se stabilizoval na mínus 0,2 % a 

odpoledne posílil; v průběhu 4. čtvrtletí pak index posílil o ca. 3 % na 13 300b. První reakce německých firem a 

průmyslu na krach sondážních jednání o „jamajské koalici“ se nesly spíše v duchu zklamání, snad jen s výjimkou 

uhelného průmyslu. Z variant dalšího vývoje je nyní nejpravděpodobnější velká koalice III, méně pravděpodobná je 

menšinová vláda CDU/CSU a předčasné volby. A právě velká koalice, resp. požadavky SPD na účast ve vládě 

představují pro německé hospodářství zásadní problém, a proto část svazů a firem podporuje menšinovou vládu 

CDU/CSU. SPD totiž požaduje mj. zakotvení práva návratu z částečného na plný úvazek; omezení smluv na dobu 

určitou a dalších opatření flexibility; zrušení privátního zdravotního pojištění; zvýšení nejvyšší sazby daně z příjmu; 

nebo větší vstřícnost vůči francouzským návrhům na reformu EU/EMU a posílení evropské sociální politiky.  

V druhé polovině roku spolková vláda i ekonomické instituty zvýšily prognózy růstu HDP na r. 2017 a 2018 na 2,3 %, 

resp. až 2,5 %, hodnoty, jež značně převyšují potenciální růst (1,4%). 

Produkční mezera má rostoucí trend, z 0,6 % v letošním roce až na 1 - 1,5 

% v r. 2018. Konjunktura německé ekonomiky má široký základ – 

soukromá a vládní spotřeba a stavebnictví i zvyšující se hrubá tvorba 

fixního kapitálu a investice do VaVaI a pozitivní vývoj a očekávání na 

hlavních exportních trzích. Německé hospodářství vykazuje znaky 

nadměrného využití výrobních kapacit, a to zejm. ve stavebnictví. Za hlavní 

rizika hospodářského vývoje proto považují německé podniky aktuálně 

zejména nedostatek kvalifikovaných pracovních sil (56 %), náklady na 

pracovní sílu (40 %) a hospodářsko-politické rámcové podmínky (38 %). 

Dle některých prognóz by měla německá ekonomika zpomalit již v průběhu 

r. 2019, nejvýznamněji má oslabit soukromá spotřeba. 

 

Celková daňová zátěž v SRN dosáhne v r. 2017 45,1 % (2010: 43 %), bez odvodů a poplatků 23,5 % (2010: 21,4 

%), s čímž souvisí rostoucí daňové příjmy státu: 2016: 705,8 mld. eur s prognózou 826,5 mld. eur v r. 2020, resp. 

889,6 mld. eur v r. 2022. Vyšší daňové příjmy a zejm. nízká úroková sazba poskytují spolkové vládě a nižším 

správním celkům prostor pro vyrovnané rozpočty veřejných financí. Díky měnové politice ECB v tomto roce SRN na 

obsluhu veřejného dluhu vynaložila pouze 5,2 % daňových příjmů, v r. 2010 tento podíl činil 11,6 %. 

    

2. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY 
V říjnu letošního roku bylo ze SRN vyvezeno zboží v celkové hodnotě 108,0 mld. eur a dovezeno zboží za 89,1 mld. 
eur. Podle průběžných dat Spolkového statistického úřadu se jedná 
o meziroční růst o 6,8 % v oblasti exportu a o 8,3 % v oblasti 
importu. Ve srovnání se zářím letošního roku vzrostl vývoz o 0,4 % a 
import o 1,8 %. Přebytek bilance zahraničního obchodu v říjnu 2017 
činil 18,9 mld. eur. Naproti tomu v říjnu 2016 byla tato bilance o 0,1 
mld. eur nižší. S ohledem na saldo vyvezeného a dovezeného zboží 
včetně dodatků k zahraničnímu obchodu (+ 20,4 mld. EUR), služeb 
(- 3,6 mld. eur), primárních příjmů (+ 5,5 mld. eur) a sekundárních 
příjmů (- 4,2 mld. eur) skončila bilance běžného účtu v říjnu 2017 s 
čistým přebytkem 18,1 mld. eur. Oproti říjnu loňského roku (18,4 
mld. eur) se jedná o pokles o 0,3 mld. eur. 
Celková hodnota vývozu zboží do členských států EU obnášela v 
říjnu 2017 64,5 mld. eur, zatímco dovezeno bylo zboží v hodnotě 
59,6 mld. eur. Ve srovnání s říjnem 2016 se jedná o meziroční růst o 
8,7 %, na druhou stranu dovoz ze zemí EU do SRN se zvýšil o 
10,1 %. Do zemí eurozóny bylo v říjnu 2017 vyvezeno zboží v 
celkové hodnotě 40,4 mld. eur (+ 8,6 %) a dovezeno bylo zboží za 
39,8 mld. eur (+ 9,3 %). V případě ostatních členských států EU, 
které nejsou součástí eurozóny, se pak jedná o vývoz v hodnotě 
24,1 mld. eur (+ 9,1 %) a dovezeno bylo zboží za 19,8 mld. eur (+ 11,9 %).  

ZO v říjnu 

2017

ZO Leden 

– říjen 

2017 

Porovnáíní 

se ZO v 

říjnu 2016

Porovnání se 

ZO v lednu – 

říjnu 2016 

Export 

celkem 
108 1 062,20 6,8 6,3

Země EU 64,5 624,1 8,7 5,9

Eurozóna 40,4 391,2 8,6 6,6

Země 

mimo 

eurozónu

24,1 232,9 9,1 4,8

Třetí země 43,5 438,1 4,1 6,8

Import 

celkem 
89,1 859 8,3 8,7

Země EU 59,6 565,4 10,1 7,9

Eurozóna 39,8 380,6 9,3 7

Země 

mimo 

eurozónu

19,8 184,9 11,9 9,8

Třetí země 29,4 293,6 4,8 10,2

V mld. EUR Změny v %

Z toho: 

Z toho: 

Prognózy německé ekonomiky 2017 - 2019

YOY v % 2016 2017p 2018p 2019p

HDP 1,9 2-2,3 1,9 - 2,5 1,7-1,8

Soukr. Spotřeba 2 1,7- 2,1 1,6 - 1,8 1,5-1,7

Veřejné výdaje 4,2 1,3-1,6 1-1,7 1.2

Investice 2,2 3,3 - 3,8 3,6 - 4,1 1,9-3,2

Export 2,5 3,5 - 4,4 4 - 5,3 3,8-4,5

Import 3,4 4,4 - 4,8 4,7 - 5,9 5,1

Inflace 0,5 1,7 1,5 - 1,7 1,7-1,8

Nezaměstnanost (%) 6,1 5,7-5,8 5,4-5,5 5,2-5,3

Počet ekon. 

aktivních osob (mil.)
43,6 44,3 44,8 n.n.

Zdroje: Destatis, Bundesregierung, Bundesbank, DIHK, Deutsche Bank

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/09/PD17_312_51.html
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Do třetích zemí bylo vyvezeno v říjnu 2017 zboží celkově za 43,5 mld. eur a dovezeno bylo zboží celkem za 29,4 
mld. eur. V porovnání s říjnem 2016 se jedná o meziroční růst německého vývozu o 4,1 %, zatímco dovoz do SRN 
se zvýšil o 4,8 % 
 

Česko-německý zahraniční obchod za období leden - září 2017 dosáhl obratu 65,6 mld. eur (YOY + 10,2 %), 
export do SRN činil 34,3 mld. eur (YOY + 10,3 %), import ze SRN 31,3 mld. € (YOY + 10,2 %). 
 
 
3. PODNIKATELSKÉ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ  
Minimální mzda platí pro všechny zaměstnance pečovatelských služeb - 1. listopadu vstupuje v platnost nový 
předpis týkající se minimální mzdy zaměstnanců v pečovatelských službách, který bude uplatňován na všechny 
zaměstnance v oblasti pečovatelství. V současné době činí hodinový příjem od všech pečovatelských provozů v 
západním Německu 10,20 eur, v rámci východního Německa pak tato částka činí 9,50 eur.  K 1. lednu 2018 se 
minimální mzda zvýší (10,55, resp. 10,05 eur), přičemž do roku 2020 dále poroste. Minimální mzda zaměstnanců 
v pečovatelských službách tedy leží nad zákonnou minimální mzdou (2017-18: 8,84 eur / h). Více informací ZDE 
 
Přísnější tresty při dopravních přestupcích - telefonování během jízdy, neutvoření záchranné uličky při průjezdu 
záchranářů a další provinění budou v budoucnu trestány vyššími pokutami. Nové předpisy dále zakazují například 
řízení vozidla se zahaleným obličejem. Více informací ZDE 
 
Otevřenější bezdrátová připojení Wi-Fi - 22. září 2017 byl Spolkovou radou schválen zákon, který upravuje 
regulaci Wi-Fi připojení, takzvaný „WLAN-Gesetz“, s cílem zvýšit dostupnost internetového připojení. Předpis 
zvyšuje právní jistotu poskytovatelům Wi-Fi připojení, kteří prostřednictvím hotspotu nabízejí přístup k internetu svým 
zákazníkům. U veřejného Wi-Fi připojení se přitom už nevystavují riziku být finančně upomínán v případě, že 
uživatelé získávají ilegální obsah, přičemž není třeba Wi-Fi síť ani zaheslovat, ani zřizovat úvodní přístupovou 
stránku. Také identita uživatele nemusí být přezkoumávána. Zákon i nadále chrání duševní vlastnictví.  Ten, kdo je 
držitelem práva, může kupříkladu požadovat, aby Wi-Fi poskytovatel jednotlivé konkrétně označené stránky 
zablokoval, když jiný uživatel přes tyto stránky šířil podle autorského práva chráněný obsah a to pouze v případě, že 
tomuto narušení práva může být zabráněno pouze skrze zablokování. Předsoudní a mimosoudní náklady ovšem 
nesmějí být po provozovateli Wi-Fi připojení vyžadovány. Více informací ZDE. 

Přísnější pravidla pro pilotování dronů – od 1. 10. 2017 začala platit nová pravidla pro pilotování dronů. Mezi ně 
se řadí povinnost označení dronů nad určitý váhový limit jménem a adresou majitele, tak aby v případě vzniku škod 
byl lehce dohledatelný, nebo požadavek získání oprávnění pro pilotování těchto bezpilotních letounů a mnohé další. 
Nicméně i v těchto případech budou moci být uplatňovány výjimky. Více informací ZDE 
 
Snížení příspěvků na důchodové pojištění - k 1. lednu 2018 klesá v Německu příspěvková sazba u zákonného 
důchodového pojištění o 0,1 % na 18,6 %. Zaměstnanci tedy v důsledku tohoto poklesu ročně uspoří okolo 600 
milionů eur, náklady na práci v hospodářství klesnou rovněž o asi 600 milionů eur. Aktuální prognózy ukazují, že 
příspěvková sazba důchodů do roku 2022 zůstane nezměněna na 18,6 %. Následně by však mělo postupně dojít 
k růstu této sazby: na 20,0 % v roce 2025, v roce 2030 by se pak mělo jednat o 21,6 %, v roce 2031 až na 21,8 %. 
Sazba se tudíž pohybuje v rámci zákonných předloh, které zamezují tomu, aby do roku 2020 sazba překročila 
hranici 20 %, do roku 2030 pak hranici 22 %. Dle předběžných výpočtů zprávy důchodového pojištění porostou 
důchody do roku 2031 o 36 %, což odpovídá průměrnému růstu 2, 2 % ročně. Tzv. úroveň zajištění před zdaněním 
(poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě) zůstane v následujících letech stabilní na úrovni okolo 48,2 
%. Od poloviny příštího desetiletí bude pozvolně klesat a pro rok 2030 se předpokládá 45 %, pro rok 2031 pak 44,6 
%. Dle zákona nesmí do roku 2020 klesnout pod 46%, do roku 2030 pod 43 % hranici. 
 
Změny v organizační a dodavatelské struktuře i dealerské síti koncernu Volkswagen – mj. v kontextu rozvoje 
elektromobility dochází k vyčlenění globální vnitrokoncernové subdodavatelské sítě a založení nové organizační 
jednotky s názvem „Komponente“, do které vstoupí stávajících 56 závodů s 80 tis. zaměstnanci. Nová struktura by 
měla přinést snížení nákladů, odstranění duplicit a připravit koncern na úspěšné zvládnutí prosazující se 
elektromobility. V současné době si totiž každá z 12 značek koncernu zajišťuje dodávky motorů, převodovek a 
podvozků sama, přičemž tento systém je nekomplexní a málo účinný. Nová jednotka „Komponente“ bude sdružovat 
výrobce motorů, převodovek, řízení, podvozků, plastových dílů atd. Jednotka nebude mít statut právně samostatné 
dceřiné společnosti. Stejně je tomu v případě výroby užitkových vozidel („VW Nutzfahrzeuge“). VW s vlastními 
subdodavateli je výjimkou v německém automobilovém průmyslu - u dalších německých výrobců subdodavatelé 
hrají daleko menší roli. Metodou vyčleňování vybraných aktivit jde VW zcela odlišnou cestou než jiné automobilky, 
které subdodavatele kompletně oddělily a některé z nich přivedly na burzu.  Narůstající digitalizace v oblasti obchodu 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/07/2017-07-19-mindestlohn-pflege-verordnung.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/10/2017-10-19-stvo-neue-bussgelder-in-kraft.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170922-zypries-weg-frei-fuer-offenes-wlan.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/01/2017-01-18-drohnen-verordnung.html
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s automobily, elektromobilita a nástup nových internetových prodejců přiměly koncern VW k tomu, že na rok 2018 
avizuje výpovědi smluv s 3100 dealery v Evropě. VW chce zpřísnit podmínky zvýšením operativní rendity a 
významné zákaznické segmenty (podnikové flotily) obsluhovat sám. Prodej přes internet by měl dle prognóz 
v příštích letech prudce vzrůstat, zájem VW o jeho kontrolu je proto logický. Nové smlouvy by však prodejce měly 
oprostit od části nákladů, které by měl nést koncern. Prodejci by měli mít také větší autonomii v oblasti svého 
podnikání, stanovení počtu personálu atd. Koncern plánoval zahájit jednání o nových smlouvách s prodejci 
v listopadu t.r.  
 
 
4. ENERGETIKA 
Spotřeba energie v Německu v r. 2017 by měla vzrůst o 1 %, a to v důsledku hospodářského růstu a 
chladnějšího počasí. Listopadová prognóza AG Bilanzen počítá se spotřebou 13 600 PJ a zároveň rostoucími 
emisemi CO2. Data za období leden-září t. r. potvrzují nárůst spotřeby energie o 1,9 %, a to zejm. zemního plynu (+ 
9,0 % zejm. díky výrobě elektřiny a tepla), OZE (+ 5,3 % zejm. díky větrnějšímu počasí), ropy (+ 2,6 %) a hnědého 
uhlí (+ 2,0 %), naopak spotřeba energie z jádra a černého uhlí poklesly o 13,5 %, resp. 7,6 %. 
 
Výše podpory OZE v SRN v příštím roce dosáhne 25,6 mld. eur, při započtení rezerv z letošního roku pak 
23,78 mld. eur, což vede k mírnému snížení poplatku (EEG-Umlage) na 6,792 ct / kWh (- 1,3 %). Pro r. 2018 
počítají TSO s výrobou OZE ve výši 204 TWh (YOY: + 17 TWh), na což bude vynaloženo subvencí (přímé platby a 
tržní prémie) ve výši 25,6 mld. eur. I když se hrubá výše EEG-Umlage zvýšila ze 7 ct/kWh na 7,3 ct / kWh, vysoké 
saldo rezervního fondu z letošního roku (díky růstu cen silové elektřiny, tj. zvýšení výnosu z prodeje elektřiny z OZE) 
povede ke snížení poplatku na příští rok o 1,3 %, tedy na 6,792 ct / kWh. Náklady na transformaci německé 
energetiky, tzv. Energiewende, nicméně dále rostou, taženy regulovanou složkou ceny elektřiny, zejm. pak síťového 
poplatku (výstavba sítí, redispečink, kompenzační platby). Střednědobá prognóza do r. 2022 počítá s instalovaným 
výkonem OZE ve výši 135 GW (2017: 106,1 GW), z toho 53 GW fotovoltaika a 72 GW větrné elektrárny, a výroby 
249 TWh. Celková podpora by měla činit necelých 29 mld. eur. Očekávaná roční čistá poptávka po elektřině (Netto-
Strombedarf) by v r. 2022 měla poklesnout na 511 TWh (v r. 2016 činila hrubá spotřeba elektřiny 594,7 TWh, čistá 
domácí spotřeba 530,6 TWh). 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EEG-Umlage (ct / kWh) 1,33 2,047 3,53 3,592 5,277 6,24 6,17 6,354 6,88 6,792

Změna EEG-Umlage meziročně / YOY (%) 18,8 53,9 72,4 1,8 46,9 18,2 -1 3 8,3 -1,3

Celková výše podpory OZE prostřednictvím 

výkupních cen / EEG-Umlage po odečtech 

výnosů z prodeje elektřiny na burze (v mld. €)

5,6 9,8 12,1 16,4 17,92 19,9 21,8 22,88 24,4 25,6

Zdroj: www.netztransparenz.de, www.bdew.de, vlastní výpočty  

Evropská komise schválila zachování německých subvencí elektřiny pro vlastní spotřebu dne 19. 12. 2017. 
Výjimky podle zákona o podpoře OZE (EEG) stanovují plné osvobození z poplatku na POZE (EEG-Umlage) pro 
zařízení spuštěná do r. 2014, pro modernizované konvenční elektrárny platí povinnost platit 20 % EEG-Umlage, 
v případě rozšíření instalovaného výkonu však 100 % poplatku. Plné osvobození od EEG-Umlage v případě elektřiny 
pro vlastní spotřebu platí pro výrobny z OZE. Jednání mezi spolkovou vládou a EK o subvencích pro nové 
kogenerační elektrárny formou snížení EEG-Umlage na 40 % stále probíhají, údajně v konstruktivní atmosféře.  
 
SRN změní národní legislativu z obav před možným (EK oktrojovaným) dělením jednotné německé 
nabídkové zóny - Dosluhující spolková vláda narychlo změní nařízení o přístupu do elektrické sítě (StromNZV), aby 
zabránila hrozícímu rozdělení Německa na více nabídkových zón. Změny schválil kabinet, po zkráceném 
připomínkovém řízení resortů a spolkových zemí, dne 22. 11. 2017.  
Strom NZV bude doplněno o vymezení pojmu „nabídková zóna“ a zvl. par. 3a „Zajištění přístupu k síti v jednotné 
nabídkové zóně“, který stanoví provozovatelům přenosových sítí (TSOs) povinnost umožnit obchod s elektřinou bez 
alokace kapacit tak, aby území SRN tvořilo jednotnou nabídkovou zónu. Změna nařízení pouze právně zakotvuje 
status quo a dle spolkového ministerstva hospodářství a energetiky je v souladu s energetickým zákonem (EnWG) 
a právem EU. 
 
Kupní prémie na podporu elektromobility a hybridních pohonů byla za 16 měsíců čerpána pouze ve 37 697 
případech a – dle očekávání – její zavedení v červenci 2017 (viz Newsletter 6/2016) nevedlo k významnějšímu 
rozvoji elektromobility v Německu. Pro srovnání, tzv. šrotovné, které bylo v rámci proticyklické hospodářské politiky v 
Německu zavedeno v r. 2009, dosáhlo 38 tis. čerpání již v sedmém týdnu (60 730), za čtyři měsíce pak 1,5 mil. 
žádostí o subvenci. V období 7/2016-10/2017 byla prémií podpořena koupě elektromobilu (4 000 eur) v 21 963 
případech, plug-in-hybridního vozu (3 000 eur) v 15 730 a vozu s pohonem na palivové články (4 000 eur) ve 4 
případech. Podrobné statistiky včetně podpořených značek a typů najdete ZDE. Na konci srpna 2017 bylo v SRN 

http://www.mzv.cz/file/2010288/_6__2016_Newsletter_OEU_ZU_Berlin___nemecka_ekonomika.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/emob_zwischenbilanz.pdf;jsessionid=77DD0707BC861B7019F251403934E98B.1_cid378?__blob=publicationFile&v=21
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registrováno 108 683 vozidel s elektrickým pohonem, z toho 58 689 (54 %) s čistě bateriovým pohonem a zbytek 
vozy s hybridním pohonem. 
 
 
5. ČÍSLO MĚSÍCE – 643 MIL. EUR KOMPENZAČNÍCH PLATEB ZA NEODEBRANOU ELEKTŘINU Z OZE V R. 2016 
Energiewende a masivní subvence OZE v Německu zaznamenaly v loňském roce další kuriozitu. Vedle rostoucího 
objemu podpory OZE (viz výše) dosáhly nového rekordu kompenzační platby za odpojení OZE z důvodu přetížení 
elektrizační soustavy, která nebyla a není na oktrojovanou Energiewende připravena. Odškodňovací platby za 
odpojování zdrojů OZE se podle energetického regulátora Bundesnetzagentur loni zdvojnásobily na 643 mil. eur, tj. 
17,38 mld. CZK - a pro srovnání necelých 40,5 % celkové podpory OZE v ČR či 3% podíl na celkové podpoře OZE 
v Německu.  
Dle Bundesnetzagentur by měly síťové poplatky v tomto roce dosáhnout rekordních 7,3 ct / kWh a stávají se tak 
nejvyšší regulovanou položkou na ceně elektřiny pro koncové odběratele (regulována složka celkem činí již 81 %). 
Dle odhadů by síťové poplatky měly vzrůst do r. 2024 o ca. 25 % pro domácnosti, resp. 115 – 130 % pro průmyslové 
podniky. 
 
 
 
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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