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1. Aktuální ekonomický vývoj 

Ve druhém čtvrtletí 2016 zaznamenala německá ekonomika překvapivě vysoký růst (mezikvartálně + 0,4 %). 

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. Pozitivně přispívá i 

zvýšení vládních výdajů v souvislosti s vlnou migrantů ze třetích zemí. Příspěvek vývozu/zahraničního 

obchodu zůstává mírně negativní kvůli zpomalení světové ekonomiky i posílení eura, poklesla i míra investic. 

Pro třetí a čtvrté čtvrtletí – i přes řadu nejistot - je nicméně očekáváno stejné tempo růstu (0,4 % 

mezikvartálně) i nadále se slabší vývoj v průmyslu, naopak silný růst v sektoru stavebnictví a služeb má 

pokračovat. Hlavní indexy ekonomického sentimentu přes léto poklesly a v září, zatímco ZEW-

Konjunkturerwartungen stagnoval, IFO Business Climate překvapivě silně vzrostl na 109,5 b: německé firmy 

hodnotí pozitivně stávající situaci i svá očekávání, a to jak v průmyslu (+ 10,8 b očekávání), tak velko- i 

maloobchodě. IFO index ve stavebnictví dosáhl rekordních hodnot. Akciové indexy DAX a MDAX v závěru 

září dosáhly hodnot okolo 10 500 b (oproti 9 200b v závěru června), resp. 21 500 b (19 000 b v závěru 

června). Prognózy vývoje německého HDP pro r. 2016 činí 1,9 %, pro r. 2017 byly opětovně sníženy, a to na 1 

– 1,3%, pro r. 2018 se odhady pohybují mezi 1,6 % a 1,8 %. Očekávané oslabení ekonomiky v r. 2017 souvisí 

se zahraničním obchodem (Brexit, rizika v Eurozóně, geopolitická bezpečnostní rizika), nižšími nárůsty mezd 

a mj. nižším počtem pracovních dnů o 3 (- 0,4 % HDP). 

Čtvrtletní národní 

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

Poslední čtvrtletí oproti 

předchozímu roku (%) 

 
Průměr Změna oproti předchozímu čtvrtletí (%)  

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

Soukromá spotřeba 1,2 1,9 0,4 0,1 0,6 0,3 0,4 1,8 

Veřejné výdaje 1,1 2,8 0,6 0,7 1,3 0,9 0,5 2,7 

Hrubá tvorba fixního 

kapitálu (stroje a 

zařízení) 4,3 3,6 1,9 0,5 -0,8 1 

1,9 

2,1 

Stavební investice 3,6 0,2 1,8 –  1,3 -0,3 2,2 2,3 1,9 

Export 3,9 5,4 1,2 1,8 0,2 -0,6 -0,6 1,5 

Import 3,4 5,1 1,9 0,5 1,1 0,5 0,5 3,1 

Produkce, indexy, ceny, trh 
práce 2015 Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen září 

Poslední měsíc 
YOY (%) 

 
 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

 Průmyslová produkce (MoM) 1,1 -0,5 -1,1 0,8 -0,9 1,1 -1,5 - - -7,6 

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

Obrat v maloobchodě (MoM) 2,9 -0,3 -1,2 -0,3 0,7 -0,6 1,7 - - -1,5 

Export (MoM) 6,4 1,3 1,9 0,1 -1,8 0,2 -2,6 - - -10 

Import (MoM) 5,7 0,0 -2,3 -0,1 -0,2 1,1 -0,7 - - -3,3 

IFO Business Climate 108,1 105,7 106,7 106,6 107,7 108,7 108,3 106,2 109,5 0,9 

ZEW 
Konjunkturerwartungen 

 
Dlouhodob
á středová 
hodnota: 

24,1 1 4,3 11,2 6,4 19,2 -6,8 0,5 0,5 -96 

Index nákupních manažerů 52,1 50,5 50,7 51,8 52,1 54,5 53,8 51,7 - -5,8 

GfK index důvěry 
spotřebitelů 9,7 9,4 9,5 9,4 9,7 9,8 10,1 10 10,2 3 

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

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

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

Počet nezaměstnaných (tis.) 2 793 2723 2726 2706 2695 2689 2682 2675 - -4,1 

Volná pracovní místa (tis.) 568 629 631 638 653 654 657 664 - 14,9 
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Boom v bytové výstavbě - díky nízkým hypotéčním úrokům zažívá SRN stavební boom. V první polovině 
roku 2016 udělily stavební úřady o 30 % více stavebních povoleních než ve stejném období minulého roku 
(2016: 182 000). Podobný počet povolení vydaly úřady naposledy v roce 2000 (2000: 185 000). Podle 
předsedy centrálního svazu německých stavitelů (ZDB) sice stavební povolení neznamená hned výstavbu 
nových bytů, v zásadě se však staví méně, než je povoleno. Realistický odhad pro rok 2016 je výstavba 
300 000 nových bytů. Více najdete zde.  
 

2. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY 
 

Zahraniční obchod SRN – data za červenec 2016 - V červenci 2016 se z Německa vyvezlo zboží v hodnotě 
96,4 mld. € (YOY -10 %) a dovezlo zboží 
v hodnotě 76,9 mld. € (YOY -6,5 %). 
Bilance zahraničního obchodu skončila 
v červenci 2016 přebytkem 19,5 mld. €. 
Vzhledem k saldu zahraničního obchodu 
včetně doplňkových obchodních položek 
(+20,9 mld. €), služeb (-4 mld. €), 
primárních příjmů (+5,2 mld. €) a 
sekundárních příjmů (-3,4 mld. €) 
skončila podle předběžných výpočtů 
Deutsche Bundesbank výkonová bilance 
v červenci 2016 přebytkem ve výši 18,6 
mld. € (červenec 2015: 25,4 mld. €). Do 
států EU bylo v červenci 2016 vyvezeno 
zboží v hodnotě 56,3 mld. € (YOY -7 %) 
a dovoz zboží činil 51,3 mld. € (YOY -4,5 
%). Do zemí Eurozóny bylo vyvezeno 
zboží v hodnotě 35,5 mld. € (YOY -6 %) 
a dovezeno zboží za 35,4 mld. € (YOY -
4,4 %). Do zemí EU mimo Eurozónu bylo 
v červenci vyvezeno zboží v hodnotě 
20,8 mld. € (YOY -8,8 %) a dovezeno 
zboží v hodnotě 15,9 mld. € (YOY -4,8 %). Do zemí mimo EU bylo vyvezeno v červenci 2016 zboží za 40,1 
mld. € (YOY – 13,8 %) a zboží za 25,6 mld. € (YOY -10,1 %) bylo dovezeno do SRN. Česko-německý 
zahraniční obchod I-VII/2016 dosáhl 46,3 mld. € (YOY + 6,5 %): export do SRN činil 24,3 mld. € (YOY + 8 %), 
import ze SRN 22 mld. € (YOY + 5 %).  

 
Zpráva německé spolkové vlády o exportní politice pro konvenční vojenský materiál za rok 2015 - 
V roce 2015 dosáhla celková hodnota 
udělených vývozních licencí 7,86 mld. €, 
což je téměř dvojnásobek oproti roku 2014 
(3,96 mld. €) a nejvyšší hodnota za 
posledních 11 let. Zvýšení bylo způsobeno 
řadou výjimečných faktorů, ke kterým se 
řadí vývoz 4 tankovacích letadel do Velké 
Británie (1,1 mld. €), jedné ponorky do 
Izraele (0,35 mld. €) či dodávka tanků do 
Kataru (1,6 mld. €). 41 % vývozů směřovalo 
do zemí EU/ NATO a na roveň NATO 
postavených zemí. Z komoditního hlediska 
byl v roce 2015 největší zájem o vojenská pásová a kolová vozidla (3 mld. €), leteckou techniku (1,4 mld. €), 
válečná plavidla (0,7 mld. €). Celková hodnota vývozních licencí pro malé ruční zbraně dosáhla výše 32,4 mil. 
€, což je vzhledem k roku 2014 (47,4 mil. €) pokles o 15 mil. €. Do třetích zemí bylo vyvezeno malých ručních 
zbraní za 14,5 mil. €, přičemž k největším odběratelům patřil Katar, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Indie 
a Indonésie. V roce 2015 bylo zamítnuto celkem 100 žádostí o vývoz (shodně jako v roce 2014) ve výši 7,42 
mld. EUR (2014: 9,72 mld. €). Předběžné výsledky za 1. pololetí 2016 navazují na předchozí trend: hodnota 
udělených vývozních licencí činila 4,0 mld. € a pohybuje se tak na úrovni srovnatelného období předchozího 
roku; vývozy malých ručních zbraní poklesly z 12,42 mil. € na 11,64 mil. €, z čehož zbraně za 3,3 mil. EUR 
mířily do třetích zemí. Zprávu najdete zde.    

Skupiny 
zemí 

Červenec 
2016 

  
  
  
  
  

Leden až 
červenec 

2016 

V porovnání 

Červenec 
2015 

  
  

Leden až 
červenec 

2015 

Mld. € % 

Export 
celkem: 

96,4 699,3 – 10,0 – 0,3 

Z toho: 

Země EU 56,3 414,6 – 7,0 1,7 

Eurozóna 35,5 259 – 6,0 0,8 

Země 
mimo 

Eurozónu 

20,8 155,6 – 8,8 3,3 

Třetí země 40,1 284,8 – 13,8 – 3,2 

Import 
celkem: 

76,9 549,4 – 6,5 – 0,7 

Z toho: 

Země EU 51,3 366,2 – 4,5 1,1 

Eurozóna 35,4 249,9 – 4,4 0 

Země mimo  
Eurozónu 

15,9 116,3 – 4,8 3,3 

Třetí země 25,6 183,2 – 10,1 – 4,2 

http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/stavebni_boom_v_bytove_vystavbe_v_srn.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/ruestungsexportkontrolle,did=772760.html
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3. PODNIKATELSKÉ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ  
Elektronická daňová přiznání - Od 1. ledna 2017 vejde v účinnost nový daňový zákon, který usnadňuje a 
modernizuje podávání daňových přiznání. Nově nebudou muset poplatníci podávat papírová přiznání, nýbrž 
budou moci zvolit elektronickou formu. Spolková vláda má v plánu v budoucnu naprosto zrušit papírovou 
komunikaci mezi občany, podnikateli a finančními úřady. Poplatníci by již nemuseli dokumenty o příjmech 
předkládat, ale pouze si je zachovat. 
 
K 1. 1. 2017 dojde ke zpřísnění agenturního zaměstnávání – jeho maximální doba 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. Návrh novely zákona o 
převádění zaměstnanců (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG) schválila spolková vláda v červnu, na 
podzim by měl být schválen v německém parlamentu. Změna se bude týkat i agenturních zaměstnanců ze 
zahraničí včetně ČR. 
 
Rozšíření mýtného pro nákladní automobily a výhledově i autobusy; mýtné pro osobní automobily 
nejdříve od r. 2020 – V červnovém Newsletteru jsme informovali o rozšíření mýtného pro nákladní automobily 
na všech spolkových silnicích od 1. 7. 2018.  Nově zpoplatněná silniční síť představuje dalších 40 tis. km (v 
současné době se mýtné platí na 13 tis. km spolkových silnic a 2 300 km dálnic). Dle aktuálních informací 
plánuje Spolková vláda nejpozději do konce roku 2017 otestovat rozšíření mýta i na menší dodávky (3,5 až 
7,5 tuny maximální povolené hmotnosti) a na dálkové autobusy včetně zahrnutí poplatků za hluk. Naopak se 
zavedením mýtného pro osobní automobily nepočítá spolkové ministerstvo dopravy před r. 2020, a to kvůli 
probíhajícímu řízení s Evropskou komisí o porušení smluv EU. Dotčený zákon by měl v brzké době být 
předložen Evropskému soudnímu dvoru. Dodatečné informace a tabulku tarifů, podle kterých se vypočítává 
výše mýtného, najdete zde: http://www.mauttabelle.de/ 
 
Spolková vláda zpřísní kontrolu nákladních automobilů v souvislosti s rostoucím počtem manipulací 
digitálních tachografů. Kontroly v loňském roce odhalily nepřesnosti či manipulace v každém 4. případě 
(5533/22 000) a to včetně případů vypnutí ABS. 
 
Nová minimální mzda v elektroinstalatérství 
Od 1 srpna 2016 stoupla minimální mzda v elektroinstalatérství ze 9,35 € na 9,85 € na východě země a z 
10,10 € na 10,35 € na západě. V příštím roce se chystá další zvýšení na 10,40 € (východ a Berlín) a 10,65 € 
(západ). Od 1. ledna 2018 bude pro všechny pracovníky v elektroinstalatérství platná jednotná minimální 
mzda ve výši 10,95 €. Upozorňujeme, že tato minimální mzda platí i pro zaměstnance českých společností, 
kteří jsou vysláni na práci do Německa. Obecná minimální mzda se tak neuplatní. 
 
Minimální prodejní cena knih - Jedna z nejznámějších německých výjimek z obecně platných zásad 
soutěžního práva se dočkala rozšíření: Minimální prodejní cena knih platí od 1. září 2016 i pro e-knihy. 
Nakladatelství jsou povinna stanovit pro knihy závaznou minimální cenu. Mimoto nový zákon stanoví, což je 
významné právě i pro české podnikatele, že minimální prodejní cena knih je závazná i pro přeshraniční 
prodeje knih zákazníkům do Německa, a to nezávisle na národnosti nebo sídle prodejce. Německo tuto 
výjimku obhajuje tím, že stanovení minimální prodejní ceny knih přispívá k šíři a kvalitě sortimentu. 
 
Zvýšení sociálních dávek (Arbeitslosengeld II, resp. „Hartz IV“) k 1. 1. 2017, které jsou v SRN indexované 
inflací (70 %) a vývojem čistých mezd (30 %), a to ze 404 € na 409 € pro osoby žijící samostatně, resp. z 270 
€ na 291 € pro děti 6-13 let. Zároveň dojde ke snížení dávek pro osoby žádající o azyl, a to z 354 € na 332 € 
v důsledku odečtení příspěvku na energie v domácnosti. 
 
Spolková vláda schválila návrh spolkového rozpočtu pro r. 2017, který počítá s vyrovnaným rozpočtem. 
Výdaje mají činit 328,7 mld. €, což je o 11,8 mld. € 
více než v tomto roce (316,9 mld. €). Investice mají 
v příštím roce činit 33,3 mld. €, což je o 1,8 mld. € 
více než letos (31,5 mld. €). Výdaje stoupnou i 
resortům - u spolkového ministerstva práce a 
sociálních věcí z letošních 129,89 mld. € na 138,61 
mld. €, u spolkového ministerstva obrany z 34,29 mld. 
€ na 36,61 mld. €, u spolkového ministerstva školství 

Návrh spolkového rozpočtu na r. 2017 

2017 2018 2019 2020

Výdaje 328,7 331,3 342,1 347,8

Příjmy 328,7 331,3 342,1 347,8

Daňové 

příjmy
299,4 312,9 325,2 336,7

Saldo 0 0 0 0

http://www.mauttabelle.de/
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a výzkumu pak z 16,4 mld. € na 17,56 mld. €. Splátky úroků mají v příštím roce činit 23,8 mld. €, v dalších 
letech se počítá s jejich snižováním pod hranici 20 mld. €. K přijetí spolkového rozpočtu by mělo dojít v týdnu 
od 22. do 25. 11. 2016.      
   
Spolková vláda schválila 3. 8. plán investic do infrastruktury, tzv. Spolkový plán dopravních cest 
(Bundesverkehrswegeplan - BVWP). Plán předpokládá realizaci cca 1 000 projektů v hodnotě 296,6 mld. €, 
které budou směřovat do silniční (132,8 mld. €), železniční (112,3 mld. €) a vodní dopravy (24,5 mld. €). Ve 
vztahu k ČR Plán obsahuje projekty železničního spojení Praha-Drážďany a Praha-Mnichov. Projekty a 
investiční prostředky jsou vzájemně sladěny, tak aby projekty naléhavé potřeby mohly být realizovány do roku 
2030. Přednost dostala obnova před novou výstavbou - cca 70 % investic bude směřovat do obnovy stávající 
infrastruktury (v předchozím BVWP z roku 2003 to bylo 56 %). Investice budou zaměřeny zejm. na posílení 
hlavních dopravních tepen a odstranění úzkých míst. BVWP najdete zde.  
 

4. ENERGETIKA 
Dohoda s Evropskou komisí ohledně zákona na podporu OZE - Dne 30. 8. schválila EK letošní souhrnnou 
reformu německé energetické politiky (viz červnový Newsletter). Hlavním úspěchem spolkové vlády je 
zachování sporných výjimek pro německý průmysl z plateb na podporu OZE a na podporu kogenerace 
(výroba elektřiny pro vlastní spotřebu, energeticky náročné podniky). Zároveň však bylo Německo přinuceno 
k úpravě legislativy, zejm. v podobě vypsání technologicky neutrálních podpor OZE a systémových zdrojů či 
v podobě omezení subvencí elektráren v souvislosti se stabilizací sítí. Níže shrnujeme hl. body dohody: 

 Výjimky z poplatků na podporu OZE (EEG-Umlage; pro r. 2016 činí 6,354 ct/kWh, resp. ca. 23 mld. 
€ celkem) zůstávají zcela vyjmuty zařízení uvedené do provozu před r. 2014. V případě podstatných 
modernizací (např. výměna turbíny) budou výjimky omezeny na 80 % poplatku. Nová zařízení budou 
subvencována pouze formou 40% plateb EEG-Umlage. 

 Pro energeticky náročné podniky bude i nadále platit výjimka z poplatku na podporu kogenerace 
(2016: 1,24 ct/kWh). 

 Od r. 2018 bude SRN muset vypsat technologicky neutrální aukce na podporu OZE v objemu 400 
MW / ročně (větrné elektrárny na pevnině a moři a velké fotovoltaické elektrárny). Později bude muset 
DE vypsat technologicky neutrální aukce na systémově relevantní zdroje v objemu 50 MW / 
ročně. 

 Na podzim 2016 bude provedena systémová analýza, která určí potřebnost kapacitní rezervy. Její 
vypsání (TSO) bude vždy dvouleté. Kapacitní rezerva zůstane striktně mimo trh. 

 Objem síťové rezervy bude snížen o 1 GW na zimu 2018/2019 a o dodatečných 0,5 GW na zimu 
2019/2020. Zároveň budou posílena opatření: zlepšení regionálního řízení výstavby OZE; posílení 
regionální spolupráce při redispečinku s Rakouskem a dalšími členskými zeměmi; rostoucí využívání 
managementu zatížení a odpojování; účinnější redispečink zejm. u OZE a kogenerančních zařízení. 

 SRN vypíše subvence na moderní kogenerační zařízení o instalovaném výkonu 1 – 50 MW, a to 
od zimy 2017/2018. Subvence / aukce budou částečně (5 %) otevřeny i pro zahraniční subjekty. 

EK dále přezkoumává podporu tzv. zařízení na stabilitu sítí (Netzstabilitätsanlagen, které si vyjednalo 
Bavorsko, tj. zejm. jde o subvence plynových elektráren na jihu SRN). Ty by předběžně měly být provozovány 
mimo trh, zejm. v období 2021-2025, kdy dojde k odstavení posledních jaderných elektráren a zároveň 
nebudou dokončena severojižní vedení stejnosměrného proudu. Kapacita zařízení na stabilitu sítí by neměla 
přesáhnout 2 GW. 
 
Spolkové ministerstvo ŽP (BMUB) zveřejnilo „Integrovaný program ŽP 2030“ (IP2030) a návrh 
„Spolkového klimatického plánu 2050“ (SKP 2050). IP2030 představuje diskusní, či spíše agitační pohled 
BMUB na posílení ochrany ŽP v Německu s cílem dosáhnout tzv. „sociálně-ekologického tržního 
hospodářství“. Dokument zahrnuje mj. požadavek odstoupení od uhlí, zákaz emisních motorů v dopravě od r. 
2030, omezení subvencí a emisí v zemědělství, zvýšení ekologických daní, právo BMUB zasahovat do 
kompetencí ostatních resortů, přísnější pravidla pro dodavatelské řetězce, radikální zpřísnění ETS po 2030, 
zpřísnění ochrany ŽP na úrovni EU. SKP2050 má být schválen v tomto roce spolkovou vládou jako 
dokument/Fahrplan k dosažení cílů v oblasti snižování emisí CO2 a skleníkových plynů. Zveřejněný SPK2050 
je již druhou verzí dokumentu – tu první rezolutně odmítnuly všechny ekonomické resorty včetně Úřadu 
spolkové kancléřky. Dokument vychází z cílů energetické koncepce SRN, a to zejm. snížení emisí CO2 v r. 
2050 o 80-95 % oproti r. 1990 a zaměřuje se na sektory energetiky, dopravy, budov, průmyslu, zemědělství a 
lesnictví. Oba dokumenty, resp. intenzita a šíře navrhovaných opatření, jsou silně vnímány v rámci 
předvolební kampaně, která je v SRN v plném proudu (volby do Bundestagu se uskuteční 9/2017, volby do 
zemských sněmů v Meklenbursku-Předních Pomořanech a Berlíně proběhly v září 2016, další zemské volby 

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/BVWP/bvwp-2030-kabinettsplan.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/energiepaket-ueberblick-verstaendigung-eu-kommission,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/integriertes_umweltprogramm_2030_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_entwurf_bf.pdf
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se budou konat v březnu a květnu 2017). Nicméně zároveň nastiňují trendy, které lze v SRN ve větší či menší 
míře očekávat. 
 
Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky (BMWI) zveřejnilo diskusní dokument „Elektřina 
2030: Dlouhodobé trendy – úlohy pro nadcházející roky“ (Elektřina 2030). Dokument se věnuje 12 
oblastem, popisuje tendence a výzvy a klade otázky. 1) Volatilní výroba elektřiny z větru a slunce zásadně 
ovlivňuje systém. 2) Využití fosilních paliv v elektrárnách se snižuje. 3) Prohlubující europeizace trhů 
s elektřinou. 4) Zajištění bezpečnosti dodávek v rámci evropského trhu s elektřinou. 5) Efektivnější využívání 
elektřiny. 6) Větší míra využívání OZE v ostatních sektorech (doprava, teplo, průmysl). 7) Rozvoj moderních 
kogeneračních jednotek. 8) Větší míra využívání biomasy v dopravě a průmyslu. 9) Rozvinuté sítě poskytují 
flexibilitu s nižšími náklady. 10) Stabilita systému zůstává zachována i při vysokém podílu OZE. 11) 
Spravedlivé a systémové financování rozvoje sítí. 12) Energetika využívá příležitostí digitalizace. 
 

5. TÉMA MĚSÍCE – BREXIT POHLEDEM NĚMECKÉ PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ KOMORY A DOPORUČENÍ PRO FIRMY 
Většina německých firem počítá po dobu 
vyjednávání Brexitu s víceméně konstantním 
vývojem zahraničního obchodu s Velkou Británií 
(UK), který by však měl následně poklesnout 
(nejsilněji v potravinářském průmyslu). Nicméně 
německá Průmyslová a obchodní komora (IHK) 
počítá s poklesem exportu do UK již v r. 2016 o 
–1%, v r. 2017 o –5 % (2015: + 12,8 %). Tvorba 
hrubého fixního kapitálu německých podniků (v 
Německu) by s Brexitem neměla poklesnout, 
avšak zhruba 1/3 německých podniků počítá 
s omezením zahraničních investic v UK. Se 
zahraničním obchodem s UK nyní v SRN 
souvisí ca. 750 000 pracovních míst. Zajímavá 
je i perspektiva sektoru nemovitostí. Na jedné 
straně počítá 43 % firem se zvýšením 
zahraničních investic po vystoupení UK z EU – 
v důsledku to však povede k ještě většímu růstu 
cen a riziku pro rentabilitu investic, která je již 
v současné době pod tlakem. Ceny nájmů totiž v Německu rostou pomaleji než ceny nemovitostí. Část firem 
se však obává opačného efektu – s Brexitem, resp. s ním potenciálně spojeným oslabením hospodářského 
růstu by mohlo dojít i k odlivu zahraničního kapitálu z německého trhu nemovitostí. 
 
 
V souvislosti s Brexitem IHK doporučuje německých firmám: 
 

- Opakovaně kontrolovat rizika spojená s měnovým vztahem mezi EUR-GBP (hodnota libry na začátku 
července oslabila na své historické minimum); 

- udržovat a pokud možno prohlubovat kontakt a komunikaci se zákazníky a dodavateli v UK; 
- analyzovat rizika, kterým jsou zákazníci v UK díky Brexitu vystaveni, a tím předvídat například pokles 

zakázek; 
- vytvořit hodnotový žebříček se zařazením slabých stránek UK; 
- zkontrolovat stávající právní a smluvní závazky v UK a, kde je to nezbytné, vyjednat nové podmínky; 
- počítat s možností vyšších nákladů na budoucí nabírání personálu a vysílání zaměstnanců do UK; 
- připravit se na možnost brzkého zavedení dodatečných administrativních nákladů z důvodu hraničních 

kontrol, nových předpisů a regulací a dovozních poplatků (cla). 
 
Dle IHK zatím nelze přesně určit, která odvětví průmyslu a obchodu budou po Brexitu nejvíce zasažena, ale 
nejvíce se hlásily k setrvání v EU podniky z automobilového a leteckého průmyslu a sektor zdravotnictví a 
biotechnologií. Tato nejistota zřejmě potrvá až do ukončení jednání o výstupu z EU, která jsou odhadována na 
minimálně dva roky. 
  
 
 
 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/strom-2030,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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