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1. Aktuální ekonomický vývoj 

Německá ekonomika ve druhém 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 3. 

čtvrtletí. Růst je tažen především soukromou spotřebou, dále veřejnými výdaji a zároveň nyní silněji i 

investicemi do zařízení (zpracovatelský průmysl letos počítá s růstem investic o 7 %, primárně do rozšíření 

výrobních kapacit) a ve stavebnictví. Pokles nových (velkých) zakázek je považován za dočasný. Nanejvýš 

příznivé jsou vnější rámcové podmínky (cena ropy, kurz eura, nízké úrokové sazby, vývoj na světových trzích), 

což potvrzují zářijová optimističtější očekávání exportérů. Trh práce dosahuje rekordně nízké míry 

nezaměstnanosti (5,8 %) a tvorba nových pracovních míst pokračuje.  

Pokračování moderátní expanze německé ekonomiky potvrzují i hlavní indexy ekonomického sentimentu, 

jejichž hodnoty sice ve třetím kvartálu stagnovaly, resp. mírně poklesly, i tak nicméně zůstávají pozitivní a IFO 

Business Climate těsně pod rekordní úrovní. Očekávání firem se mírně zhoršila ve zpracovatelském průmyslu 

a velkoobchodě, naopak maloobchod a zejm. stavebnictví byly v září více optimistické. Prognózy vývoje 

německého HDP pro r. 2017 zvýšily na 1,9 - 2 % i skeptičtější ekonomické instituty, o zhruba 1,8 – 2 % by měl 

HDP růst i v letech 2018-2019, při zohlednění změny politiky ECB a posílení eura. 

V neděli 24. 9. 2017 se konaly volby do Německého spolkového sněmu, ve kterých zvítězila CDU/CSU (33 %) 

před SPD (20,5 %), AfD (12,6 %), FDP (10,7 %), Die Linke (9,2 %) a Zelenými (8,9 %). Němečtí sociální 

demokraté vyhlásili odchod do opozice, zbývá jediná varianta většinové vlády, koalice CDU/CSU-FDP-

Národní účty 2016 II/2016 III/2016 
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Poslední čtvrtletí oproti 
předchozímu roku (%) 

 
YoY % Změna oproti předchozímu čtvrtletí (%)  

Reálný HDP 1,9 0,5 0,3 0,4 0,7 0,6 0,8 

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

Veřejné výdaje 4,0 0,7 0,2 0,5 0,2 0,6 1,5 

Hrubá tvorba fixního 
kapitálu (stroje a zařízení) 1,1 -1,8 0,7 

 
 

-1,3 

 
 

2,1 

 
 

1,2 -0,7 

Stavební investice 3 -1,8 0,2 1 3,4 0,9 2,3 

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

Import 3,7 -0,2 0,7 2,5 0,4 1,7 3,8 

Produkce, indexy, ceny, trh 
práce 2016 
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Poslední měsíc 
YOY (%) 

 
ø 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

 Průmyslová produkce (MoM) 0,9 2,2 -0,1 0,8 1,2 1,1 0,0 - - 3,9 

Nové zakázky (MoM) 1,5 3,4 1,1 -2,1 1,1 0,9 -0,7 - - 5,0 

Obrat v maloobchodě (MoM) 1,9 
 

1,4 -0,2 
 

0,1 
 

0,1 1,3 
 

-1,2 
 
- - 2,7 

Export (MoM) 0,7 
 

0,9 0,4 
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0,2 
 
- - 8,0 

Import (MoM) 1,3 
 

-1,5 2,1 
 

1,2 
 

1,1 -4,4 
 

2,2 
 
- - 9,4 

IFO Business Climate 108,3 111,1 112,3 112,9 114,6 115,2 116,1 115,9 115,2 5,3 

ZEW Konjunkturerwartungen 

Dlouhodob
á středová 
hodnota: 

23,8 10,4 12,8 19,5 20,6 18,6 17,5 10 17 34 

Index nákupních manažerů 53,2 56,8 58,3 58,2 59,5 59,6 58,1 59,4 60,6 11,6 

GfK index důvěry 
spotřebitelů 9,8 

 
10,2 10 

 
9,8 

 
10,2 10,4 

 
10,6 

 
10,8 10,9 6,9 

Spotřebitelské ceny (yoy) 0,0 2,2 1,6 2,0 1,5 1,6 1,7 1,8 - - 

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

Importní ceny (yoy) -2,6 7,4 6,1 6,1 4,1 2,5 1,9 - - - 

Počet nezaměstnaných (tis.) 2 689 2588 2572 2545 2536 2545 2536 2522 - -5,2 

Volná pracovní místa (tis.) 655 692 696 704 711 721 733 742 - 11,7 
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Zelených (tzv. jamajská, černo-žluto-zelená koalice) pod vedením A. Merkelové. Ta je však ze strany podniků 

a ekonomů spojována s obavami kvůli značným programovým rozdílům, zejm. v energetice a ochraně ŽP, 

dopravě, ale i v agendě EU. Vnitřní i hospodářská politika SRN bude za této konstelace méně stabilní a méně 

vypočitatelná. Akciový index DAX v průběhu července a srpna oslabil o 5 %, v září se však vrátil na hodnoty 

okolo 12 600b, index MDAX nejprve stagnoval a v září si připsal 4 % a dosáhl 25 700b. V reakci na výsledek 

spolkových voleb však oba indexy – reflektujíce výše zmíněné obavy - mírně ztratily. 

    

2. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY 
V červenci letošního roku bylo ze SRN vyvezeno zboží v celkové hodnotě 103,7 mld. EUR a dovezeno zboží 
za 84,2 mld. EUR. Podle průběžných dat Spolkového statistického úřadu se jedná o meziroční růst o 8,0 % v 
oblasti exportu a o 9,4 % v oblasti importu. Ve srovnání s červnem letošního roku vzrostl vývoz o 0,2 % a 
import o 2,2 %. Přebytek bilance zahraničního obchodu v dubnu 2017 činil 19,5 mld. EUR. Naproti tomu v 
červenci 2016 byla tato bilance o 0,4 mld. EUR nižší, a to celkově 19,1 mld. EUR. S ohledem na saldo 
vyvezeného a dovezeného zboží včetně dodatků k zahraničnímu obchodu (+22,2 mld. EUR), služeb (-3,8mld. 
EUR), primárních příjmů (+5,4 mld. EUR) a sekundárních příjmů (-4,4 mld. EUR) skončila bilance běžného 
účtu v červenci 2017 s čistým přebytkem 19,4 mld. EUR. Oproti červenci loňského roku (18,3 mld. EUR) se 
jedná o růst, a to o celkem 1,1 mld. EUR. Celková hodnota vývozu zboží do členských států EU obnášela v 
červenci 2017 59,9 mld. EUR, zatímco dovezeno bylo zboží v hodnotě 55,6 mld. EUR. Ve srovnání s 
červencem 2016 se jedná o meziroční růst o 6,7 %, na druhou stranu dovoz ze zemí EU do SRN se zvýšil o 
8,4 %. Do zemí eurozóny bylo v červenci 2017 vyvezeno zboží v celkové hodnotě 37,9 mld. EUR (+6,9%) a 
dovezeno bylo zboží za 38,0 mld. EUR (+7,5 %). V případě ostatních členských států EU, které nejsou 
součástí eurozóny, se pak jedná o vývoz v hodnotě 21,9 mld. EUR (+6,4 %) a dovezeno bylo zboží za 17,6 
mld. EUR (+10,4 %). Do třetích zemí bylo vyvezeno v červenci 2017 zboží celkově za 43,8 mld. EUR a 
dovezeno bylo zboží celkem za 28,6 mld. EUR. V porovnání s červencem 2016 se jedná o meziroční růst 
německého vývozu o 9,7 %, zatímco dovoz do SRN se zvýšil o 11,5 %. 
  

Hodnoty ZO 
červenec 2017 

 
Leden – červenec 
2017 

 
Porovnání 
červenec 2016 

 
Leden – červenec 
2016 

 V mld. EUR Změny v % 

Export celkem 103,7 742,2 8,0 6,3 

Z toho: 

Země EU 59,9 437,0 6,7 5,7 

Eurozóna 37,9 274,6 6,9 6,2 

Země mimo 
eurozónu 

21,9 162,5 6,4 4,7 

Třetí země 43,8 305,2 9,7 7,3 

Import celkem 84,2 600,4 9,4 9,3 

Z toho: 

Země EU 55,6 394,4 8,4 7,7 

Eurozóna 38,0 266,9 7,5 6,8 

Země mimo 
eurozónu 

17,6 127,5 10,4 9,6 

Třetí země 28,6 206,0  11,5 12,4 

 

 
Česko-německý zahraniční obchod za I. pololetí 2017 dosáhl obratu 43,4 mld. € (YOY + 10 %), export do 
SRN činil 21,4 mld. € (YOY + 9,6 %), import ze SRN 21,1 mld. € (YOY + 10,4 %). 
 
Přímé zahraniční investice v SRN v r. 2016 - Německá agentura na podporu obchodu a investic (Germany 
Trade and Invest, GTAI) zveřejnila dílčí údaje k přímým zahraničním investicím (PZI) v SRN za r. 2016. Jedná 
se o předběžné statistiky, získané od jednotlivých spolkových zemí (konsolidovaná data s geografickým 
členěním PZI zveřejňuje Spolková národní banka s ca. 1-2letým zpožděním). Celkově zaznamenaly PZI 
zahraničních subjektů v SRN v r. 2016 více než 3 600 projektů (2015: 2 300 projektů). Akvizice a fúze: Za 
poslední rok se několikanásobně zvýšil počet fúzí, převzetí i podílových vlastnictví. Celkem 1 707 investičních 
transakcí zahraničních firem bylo zprostředkováno GTAI, v roce 2015 to bylo pouze 413. Cílem akvizic je 
zejm. market-seeking a asset-seeking, tj. získání podílu na trhu a profitování z německé konjunktury, ale také 
získávání technologií. Další motivací zahraničních investorů je získání know-how a znalostí pracovní síly, mj. 
pro další mezinárodní rozvoj. Nejvíce jsou německé podniky ceněné u amerických a britských firem - dvě 
třetiny transakcí tak pochází právě z Velké Británie a USA. Čína se se svými 47 transakcemi nachází na 
pátém místě, nicméně transakční objem je v případě ČLR velmi vysoký. Greenfieldové investice: Naopak 
v segmentu greenfieldových investic představuje Čína stále největšího investora (281 projektů; 2015: 260), 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/09/PD17_312_51.html
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následují Spojené státy (242), Švýcarsko (194), Velká Británie (125), Nizozemsko (105). GTAI za loňský rok 
registruje celkem 1944 greenfieldových investic v objemu okolo 6,2 mld. EUR, díky kterým dojde k vytvoření 
více než 29 000 pracovních míst. Mezi nejoblíbenější regiony u zahraničních investorů patří Bavorsko, 
Bádensko-Württembersko, Berlín, Hesensko a Porýní-Vestfálsko, z hlediska odvětví se investoři zaměřili 
především finanční služby, podnikové poradenství, informační technologie a software, spotřební zboží a 
strojírenství.   
 

 
3. PODNIKATELSKÉ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ  

Minimální mzda se týká i příplatků za práci v noci a ve svátek - Spolkový pracovní soud v Erfurtu rozhodl, 
že jako základ pro výpočet příplatků za práci v noci či ve svátek se musí zohlednit výše minimální mzdy. 
Precedentem pro toto rozhodnutí byl případ montážní dělnice plastikářské firmy ze Saska, jejíž zaměstnavatel 
použil jako základ pro vyměření nočního příplatku 25 % ze základu 7 € jako hodinové mzdy, pro výměr měl 
však použít částku 8,84 € (brutto). Soud dále potvrdil již dříve jinými soudy judikované odmítnutí započtení 
příplatku na dovolenou do výpočtu minimální mzdy. Detaily jsou k dispozici ZDE.  

Dieselový summit přinesl závazky německých automobilek k úpravě softwaru dieselových vozů - dne 
2. 8. 2017 na tzv. Dieselovém summitu dohodli zástupci spolkové vlády a německých automobilek technická 
opatření, která se týkají více než 5 mil. vozidel s motory emisní třídy Euro 5 a 6. Výrobci automobilů prosadili 
dodatečný update softwaru, přestože MŽP a některé zájmové skupiny upřednostňovaly dodatečné dovybavení 
motoru. Rozdíl v těchto řešeních je ve finanční nákladnosti- update softwaru představuje pro výrobce náklad 
ve výši zhruba 100 €, zatímco dodatečné dovybavení 1 500 €. Pomocí úpravy softwaru dojde ke snížení emisí 
oxidu dusíku o 25 - 30 %, což je stále nedostačující pro dosažení emisní normy Euro 5 a 6. Pokud nedojde 
k významnému snížení emisí u dieselových motorů, hrozí zákaz vjezdu těchto vozů do měst. Nejhorší situace 
vzniká ve velkých městech jako Hamburk, Mnichov, Berlín a Stuttgart. Ve Stuttgartu hrozí zákaz vjezdu již od 
ledna 2018. Zatím to vypadá, že modernizace softwarů a technické dovybavení aut je pouze prvním krokem 
ke snížení emisí oxidu dusíku, další kroky musí následovat. V návaznosti na summit nabídly německé 
automobilky při pořízení nového vozu výkupní prémii jako odměnu za likvidaci starého, neekologického 
osobního vozu jakékoli značky s dieselovým motorem v emisních třídách EURO 1 až EURO 4. V současnosti 
je v SRN v provozu na 6,4 mil. těchto vozů. 
 
Koncern Volkswagen ohlásil ofenzívu v rozvoji elektromobility - do roku 2025 uvede VW AG na trh 80 
elektrifikovaných modelů (z nichž 50 bude vybaveno čistě elektrickým pohonem, zbylých 30 bude vybaveno 
hybridním pohonem). Do roku 2030 má mít každý ze současných 300 koncernových modelů alespoň jednu 
variantu vybavenou elektromotorem. VW bude do rozvoje elektromobility investovat přes 20 mld. EUR a 
současně hledá strategické partnery pro vybudování továren na elektrické baterie v Evropě, Asii a Severní 
Americe (zakázky celkem za více než 50 mld. EUR). I přes avizované investice VW počítá, že v roce 2025 
bude rozhodující část odbytu (cca 75 %) tvořena automobily s konvenčním pohonem.    
 
Zákon o upřednostnění sdílení automobilů (Carsharinggesetz) vstoupil v platnost 1. září 2017. Zákon 
definuje název Carsharing a udává základní znaky takového vozu včetně zvl. označení. Ze zákona pro 
carsharing společnosti vyplývá, že mohou svá parkoviště umístit na vybraná veřejná místa. Jednotlivé 
spolkové země mají povinnost umožnit výstavbu těchto parkovišť a nevybírat za ně parkovné. Více k dispozici 
ZDE.  
 
Zjednodušení pracovní imigrace pro vedoucí, odborné a výzkumné pracovníky od 1. srpna 2017. Zákon 
implementující směrnice EU se zaměřuje hlavně na zaměstnance firem s mezinárodní působností. Tyto osoby 
budou mít nový druh povolení k pobytu - tzv. ICT-kartu (Intra Corporate Transferee), na základě které budou 
moci být vysláni i do jiných zemí EU. Zákon upravuje i to, jak mohou být na krátkodobé či střednědobé 
zaměstnání do SRN převedeni zaměstnanci, kteří pro svého zaměstnavatele již jiném členském státě EU 
pracují. Tento systém umožní firmám flexibilní personální plánování. Výzkumní pracovníci a studenti budou 
mít možnost se zúčastnit mezinárodních projektů i oborů, jelikož povolení k pobytu v SRN bude opravňovat i 
k pohybu v rámci celé EU. Bude také k dispozici možnost prodloužení pobytu po dokončení výzkumného 
projektu, aby si dotyčná osoba mohla najít v SRN zaměstnání. Zákon upravuje i práci sezónních pracovníků 
mimo EU. Bližší informace najdete ZDE.  
 
Regulace transparentnosti odměňování ve velkých firmách - na začátku července začal platit zákon na 
podporu transparentnosti v systému odměňování, který poskytuje nové nástroje pro zrovnoprávnění žen a 
mužů na trhu práce. Zaměstnanci mají právo na informaci od zaměstnavatele, na základě jakých kritérií jsou 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2017&nr=19502&pos=0&anz=40&titel=Mindestlohn_-_Feiertagsvergütung_-_Nachtarbeitszuschlag
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/carsharing-gesetz.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/07/gesetz-zur-umsetzung-aufenthaltsrechtlicher-richtlinien-arbeitsmigration.html
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odměňováni a jakou výši platu mají pracovníci vykonávající stejnou či podobnou činnost. Pro firmy s více než 
500 zaměstnanci z tohoto zákona vyplývá povinnost pravidelně informovat, jakým způsobem zajišťují rovnost 
a spravedlivé platové ohodnocení a budou v tomto ohledu také pravidelně kontrolovány. Podrobněji ZDE. 
 
Návrh spolkového rozpočtu a finanční plán do roku 2021 schválil spolkový kabinet 28. června 2017. Výdaje 
by měly v období od 2017 - 2021 vzrůst z 329,1 mld. eur na předpokládaných 356,8 mld. eur p. a. I nadále 
budou navyšovány především finance do vzdělání a na podporu investic. Již po patnácté předkládá vláda 
návrh bez nových dluhů, což znamená, že podíl veřejného dluhu na HDP by měl do roku 2021 klesnout pod 
60 % (2017: 66 %). V roce 2016 na 37,1 mld. eur v roce 2019. Vzdělání, věda a výzkum mají nadále vysokou 
prioritu. V dopravě bude k dispozici přes 14 mld. eur a nový finanční plán v této oblasti také počítá se 
zavedením mýtného pro osobní automobily a Společnosti pro infrastrukturu (plánování a výstavba dálnic a 
spolkových komunikací). Další podstatnou částí rozpočtu tvoří výdaje na vnitřní a vnější bezpečnost a 
rozvojovou spolupráci. Výdaje na vnitřní bezpečnost v následujícím roce vzrostou o půl miliardy  
a rozpočet na obranu bude navýšen téměř o 2 mld. eur. Spolkové ministerstvo financí počítá s 
kumulovaným dodatečným výběrem daní do r. 2021 ve výši 14,8 mld. eur, o jejichž alokaci rozhodne nová 
spolková vláda. Výdaje na integraci imigrantů v DE a boj s příčinami migrace přímo ve zdrojových zemích 
dosáhnou v příštím roce 21,4 mld. eur.  Sociální výdaje se nadále budou pohybovat kolem 180 mld. eur a 
budou tak představovat největší část výdajů spolkového rozpočtu (ca. 55 %). 
 
SRN zpřísňuje národní mechanismus na přezkum investic ze třetích zemí 9. pozměňovacím nařízením 
k nařízení o zahraničním obchodě, které spolková vláda schválila 12. 7. 2017. V případě akvizice ≥ 25% 
podílu investory ze třetích zemí bude rozšířen přezkum ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti na 
nové sektory: kritickou infrastrukturu (energetika, vodohospodářství aj.) včetně vývoje softwaru; 
telekomunikace včetně jejich kontroly; cloudové služby; výrobky a služby spojené s telematickou 
infrastrukturou. Rozsah přezkumu u všech zahraničních akvizic v případě bezpečnostního a zbrojního (včetně 
kryptografického) průmyslu bude přezkoumáván i z pohledu významných bezpečnostních zájmů SRN. Katalog 
položek v rámci tohoto přezkumu bude rozšířen o nové klíčové technologie, jako např. výrobky pro sensoriku 
či elektronické vedení války. Lhůty pro přezkum budou prodlouženy z 1, resp. 2 měsíců na 3, resp. 4 měsíce. 
Přezkoumávány budou i akvizice německých společností prostřednictvím v EU zřízenými subjekty ze třetích 
zemí. Paralelně se změnou legislativy na národní úrovni usiluje SRN společně s Francií a Itálií o úpravu 
legislativy na úrovni EU. 
 
Zákon o jednotném mzdovém tarifu je slučitelný s ústavou, judikoval 11. 7. 2017 Spolkový ústavní soud. 

Tento zákon upravuje konflikty související s uplatňováním několika kolektivních smluv v jedné společnosti. 

Stanovuje, že v případě kolize je upřednostněna smlouva těch odborů, které mají větší členskou základnu. Dle 

rozsudku však musí zaměstnavatel do konce roku 2018 zajistit, že nebudou opomíjeny zájmy menších 

profesních skupin. Podrobněji ZDE.  

 

Spolkový ústavní soud zamítl stížnost proti povinnosti členství v Průmyslové a obchodní komoře (IHK) 

- Každý, kdo provozuje živnost, je povinen přihlásit se k IHK ve svém regionu (výjimkou je řemeslo a několik 

dalších, tzv. svobodných zaměstnání, jako např. lékárníci atp., jež se sdružují ve vlastních komorách). Několik 

stížností toto napadlo s argumentem, že jde o porušení práva na svobodu sdružování a tedy i možnost kdykoli 

toto sdružení opustit. Dle soudu však úkoly IHK (veřejné zastupování zájmů svých členů, administrativní 

úkony a podpora podnikání) opodstatňují povinné členství. Více ZDE.  

 
4. ENERGETIKA 

Spotřeba energie v SRN za 1. pol. mírně vzrostla – spotřeba primární energie vykázala růst meziročně o 

0,8 % na 6.882 PJ, mj. díky růstu ekonomiky a chladnějšímu počasí u spotřeby ropy a ropných produktů (+ 2,6 

%) a zemního plynu (+ 3 %). Spotřeba černého uhlí poklesla o 6,7 % (ve výrobě elektřiny o 9%), naopak černé 

uhlí posílilo o 3% a dostalo se na průměrné hodnoty posledních let. Podíl jaderné energetiky se snížil o 17,5 

% z důvodu změny plánu revizí. Podíl OZE na spotřebě PEZ se zvýšil o 6 % - výroba elektřiny z větrné 

energie + 19%, z fotovoltaik + 14 %, naopak výroba elektřiny ve vodních elektrárnách poklesla o 18 %. 

Důvodem posílení OZE je větrnější a slunečnější počastí oproti první polovině loňského roku. Výroba elektřiny 

se podle předběžných dat zvýšila o 2 % na 329,7 TWh, přičemž podíl OZE vzrostl z 33,3 % na 37,7%. 

Spotřeba elektřiny vzrostla o 1,6 % na 281,6 TWh. Celkové emise CO2 dle odhadů dále vzrostly – napříč 

sektory v teplárenství, dopravě a průmyslu; naopak v energetice mírně poklesly.  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/gesetz-fuer-mehr-lohngerechtigkeit-tritt-in-kraft/117294
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2017/06/2017-06-28-PM20-bundeshaushalt-2018.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/investitionspruefung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/investitionspruefung.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170711_1bvr157115.html;jsessionid=35E7D142E0F396AEC81A56EF06A79E0E.1_cid394
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rs20170712_1bvr222212.html
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Pokračování aukcí na podporu OZE (viz tabulka) a problém občanských projektů – V poslední aukci na 
onshore-větrníky občanské projekty získaly 90 % projektů, resp. 95 % subvencí. Podobně dopadla i první 
aukce, spolková vláda bude muset opět měnit pravidla. Již toto léto schválila zpřísnění podmínek pro 
občanské projekty (snížení doby pro realizaci z 54 na 30 měsíců a zavedení povinnosti získat povolení podle 
zákona o ochraně před imisemi).  

5/2017 8/2017 PODPORA OZE V AUKCÍCH V SRN (2015 - 2017)

5,71 4,28

4/2017

0,44

4/2015 8/2015 12/2015 4/2016 8/2016 12/2016 2/2017 6/2017

další aukce 

plánována na 

10/2017

9,17 8,49 8,00 7,41 7,25 6,9 6,58 5,66

prémie/subvence v ct/kWh

aukce

Větrníky 

onshore

Větrníky 

offshore

Fotovoltaika

druhá aukce plánovana na 4/2018

pilotní projekt

Biomasa

plánované aukce

  9/2017

14,81 (nové zdroje), 14,16 (existující zdroje)

 
 
Další daňová zvýhodnění pro energie  - daňové úlevy pro využití zemního plynu v dopravě by mělo trvat až 
do konce roku 2023 s postupnou degresí v dalších třech letech. Zvýhodněná daňová sazba pro zkapalněný 
zemní plyn bude postupně redukována od 2019, běžná daňová sazba začne tedy platit nejdříve od roku 2023. 
Vláda nadále podporuje daňové výhody pro biopaliva a ponechává osvobození od daně z elektřiny pro firmy 
provozující malé elektrárny s OZE. Daňově zvýhodněné jsou také elektromobily a plug-in hybridy používané 
ve veřejné dopravě, stejně jako trolejbusy a železniční doprava. Více ZDE.  
 

5. GRAF MĚSÍCE – DOPADY MIGRACE NA NĚMECKÝ TRH PRÁCE A SOCIÁLNÍ SYSTÉM  
V červnovém Newsletteru jsme se věnovali stavu německého trhu práce a nastínili řadu problémů, které ho 
trápí. V tomto vydání se podíváme detailněji na migraci, zejména pak ze zemí mimo EU, která kulminovala 
v letech 2015 – 2016, a její dopady na trh práce a sociální systém.  

 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/02/2017-02-15-energie-und-stromsteuergesetz.html
http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/nemecka_ekonomika_v_dubnu_cervnu_2017.html
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Aktuální data spolkových úřadů práce (Bundesagentur für Arbeit) potvrzují prognózy negativních dopadů 
migrace ze třetích zemí na trh práce a sociální systém SRN, přinejmenším v krátko- a střednědobé 
perspektivě: 

1. Míra zaměstnanosti v SRN dosahuje 60,3 %, u migrantů/cizinců pak 40,5 %. V případě migrantů ze 
zemí Střední a Východní Evropy je to 52,3 %, u migrantů z Jižní Evropy (Řecko, Itálie, Portugalsko a 
Španělsko) 51,4 %. V případě migrantů z mimoevropských zemí je to však pouhých 14,4 %. 

2. Míra nezaměstnanosti dosahuje v SRN aktuálně 5,4 %, u migrantů/cizinců činí 14,3 %. Situace je opět 
velmi odlišná u cizinců ze zemí SVE (8 %) a Jižní Evropy (9,4 %) a cizinců z mimoevropských zemí 
(48,2 %). 

3. Míra osob přijímající sociální dávky činí u Němců 7,2 %, u cizinců 21,4 %. U migrantů/cizinců ze zemí 
SVE je to 12,6 %, u cizinců z Jižní Evropy 12,9 %. Podstatně vyšší je míra u migrantů ze třetích zemí, 
a to 60,1 %. Počet cizinců ze třetích zemí pobírajících sociální dávky se v lednu 2017 meziročně zvýšil 
o 97 % na 872 404 osob, což představuje 14,2 % celkového počtu osob pobírající sociální dávky 
v SRN. 

 
Představy o tom, že současná migrační vlna vyřeší problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil - dle 
aktuální studie Prognos bude v r. 2030 v Německu scházet ca. 3 mil pracovníků i v případě migračního salda 
200 000 osob ročně - se ukazuje být iluzí či příslovečným „Wunschdenken“. Ekonomové a nakonec i německé 
úřady práce jednoznačně konstatují nedostatečnou kvalifikaci a zejm. znalosti německého jazyka migrantů ze 
třetích zemí, některé studie rovněž dokládají jejich horší kognitivní schopnosti. 
 
Imigrace z mimoevropských zemí povede k dalšímu významnému zatížení sociálního systému, resp. 
spolkového rozpočtu a mj. ztíží budoucí důchodové reformy. Vyrovnané veřejné rozpočty SRN v posledních 
letech do značné míry souvisí s příznivými rámcovými podmínkami – nízkými úrokovými sazbami, nízkou 
cenou ropy a relativně nízkým kurzem eura a nízkou nezaměstnaností. Namísto ekonomických a fiskálních 
reforem však spolková vláda výdajů za poslední čtyři roky pokračovala v „dopingu“ v podobě velmi vysokého 
navýšení veřejných výdajů. Zatímco HDP vzrostl v letech 2014 – 2017 o 14 %, vzrostly výdaje spolku o 11 % 
a daňové příjmy dokonce o 19 %. Velkou zátěží pro veřejné rozpočty zůstávají sociální výdaje, které se 
v období 2011-2017 zvýšily o 24 % a výše shrnutá integrace masové vlny imigrantů nutně povede k dalšímu 
nárůstu této rozpočtové položky. 
 
 
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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