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NĚMECKÁ EKONOMIKA

• 82,8 milionů obyvatel

• 16 rozdílně hospodářsky 
vyvinutých spolkových 
zemí

• největší evropská 
ekonomika

• 4. největší ekonomika na 
světě (po USA, Číně a 
Japonsku)

• 90 % exportu ČR do SRN 
do 6 spolkových zemí

• 63 % vývozu ČR do SRN 
tvoří spolkové země: 
Bavorsko, Severní Porýní-
Vestfálsko a Bádensko-
Württembersko

Embassy of the Czech Republic 
in Berlin
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Podíl jednotlivých spolkových zemí na obchodní výměně ČR – SRN
v roce 2018

3



Porovnání makroekonomických parametrů ČR – SRN
v roce 2018

Česká 

republika

Německo

HDP 197 mld. EUR 3.395 mld. EUR

Růst HDP 2,9 % 1,4 %

HDP na hlavu (2017) 17.985 EUR 40.932 EUR

HDP na hlavu v paritě kupní síly 

(2017)

26.440 EUR 37.000 EUR

Nezaměstnanost 2,2 % 3,4 %

Množství pracovních sil 5,3 mil. 44,9 mil.

Inflace 2,2 % 1,9 %

Státní rozpočet +2,94 mld. Kč +59,2 mld. EUR

Kumulovaný státní dluh 33,9 % HDP 60,1 % HDP

Průměrná mzda 1.251 EUR 3.771 EUR

Minimální mzda 460 EUR 9,16 EUR/ hod. 

cca 1.470 EUR

Cena elektrické energie 3,70 Kč/ kWh 7,84 Kč/ kWh



Podíl hlavních sektorů české a německé ekonomiky na tvorbě 
HDP v roce 2018
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Zahraniční obchod mezi SRN a ČR v letech 1994 – 2018
v tis. EUR 

 Export SRN Import SRN Saldo Obrat 
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Klíčové položky česko-německého obchodu
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Export SRN dle zemí v roce 2018
v mld. EUR
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Import SRN dle zemí v roce 2018
v mld. EUR
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Hospodářský růst dle sektorů  

Zdroj: DIHK



Perspektivní obory pro česko – německou ekonomickou 
spolupráci  

Automobilový průmysl

• V Německu je nejdůležitějším průmyslovým odvětvím, které se podílí 
více než 40% na celkovém exportu i soukromých výdajích na vědu a 
výzkum.

• Osobní  automobily a  díly pro motorová vozidla  jsou nejdůležitějšími 
českými vývozními  položkami do Německa.

• Predikce obratu automobilového průmyslu v Německu jsou mírně rostoucí -
+ 2 % v roce 2019 s následným snižováním tempa.

• Odvětví stojí před zásadní restrukturalizací – klimatické cíle, EU 
regulace (95g CO2/km od roku 2020 v průměru pro nové automobily).

• Masivní investice do nových pohonů (elektromobilita, hybridní 
pohony, vodík), výroby baterií a související infrastruktury (dobíjecí 
stanice).

• Nově budou definovány dodavatelské řetězce – šance i riziko pro 
české firmy!
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Perspektivní obory pro česko – německou ekonomickou 
spolupráci  

Autobusy a kolejová doprava

• Rozvoj hromadné dopravy a železnice má mj. z ekologických  důvodů 
v Německu nejvyšší prioritu.

• Do roku 2030 se předpokládají investice do 1000 infrastrukturních projektů 
ve výši 296 mld. EUR (rekonstrukce tratí, nákupy nových vozidel).

• Připravuje se rekonstrukce tratí Praha – Mnichov a výstavba 
vysokorychlostní trati Praha – Drážďany

• Dopravního veletrhu InnoTrans v Berlíně v září 2018  se zúčastnilo 82 
českých firem.

• Dodávky Škoda Transportation a.s. do Chemnitz (14 tramvají For City) a do 
Mannheimu (80 tramvají), dodávka 6 moderních vysokokapacitních 
dvoupodlažních souprav včetně 6 lokomotiv pro německého operátora
Deutsche Bahn Regio na trati Norimberk - Ingolstadt – Mnichov. Zahájení 
provozu - červen 2019. 
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Perspektivní obory pro česko – německou ekonomickou 
spolupráci  

Energetický průmysl v SRN

• Probíhá komplexní změna energetické koncepce s odklonem od jádra 
a uhlí a příklonem k obnovitelným zdrojům energií. 

• Ukončení provozu jaderných elektráren do roku 2022 a ukončení 
těžby a spalování uhlí do roku 2038. 

• Potenciál pro dodávky dílů pro větrné, solární, vodní a další 
nekonvenční elektrárny.

• Probíhá masivní výstavba přenosové (zhruba 3 600 km) a distribuční 
(asi 193 000 km) sítě. Odhady celkových nákladů na rozvoj elektrických sítí 
zhruba do r. 2022 se pohybují okolo 45 mld. EUR.

• Další potenciál nabízí decommissioning jaderných elektráren –
česká expozice na 50. symposiu Annual Meeting on Nuclear
Technology 7. - 8. 5. 2019 v Berlíně.  Akce se zúčastnily české firmy 
(např. ÚJV Řež, Škoda JS).
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Perspektivní obory pro česko – německou ekonomickou 
spolupráci  

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

• Stárnutí obyvatelstva – velké investice státu i firem do tohoto 
sektoru, růst až o 4 % ročně.

• Hlavními trendy ve zdravotnictví jsou digitalizace, robotizace a důraz 
na inovativní postupy a modely v oblasti ambulantní a klinické péče.

• Velký potenciál pro malé inovativní firmy schopné dodávat specificky 
řešené výrobky na míru, zejména v oblasti IT a vývoje software a v 
širším využití umělé inteligence či cloudových řešení.

Zemědělský a potravinářský průmysl

• Německo patří mezi přední světové importéry i exportéry 
zemědělské produkce, roční obrat agrárního obchodu činí 160 mld. EUR.

• Poptávka roste u bioproduktů, u krmiv pro domácí i užitková zvířata a u 
specifických a pro spotřebitele „zajímavých výrobků“ (pivní speciály, 
originální alkoholické nápoje, zdravé potraviny apod.)
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Perspektivní obory pro česko – německou ekonomickou 
spolupráci  

Digitalizace

• Současným hlavním trendem v německém průmyslu a ekonomice 
je digitalizace či koncept „čtvrté průmyslové revoluce“ – Průmysl 
4.0

• Spolková vláda přijala Hightech strategii 2025 – inovace pro Německo.

• Vláda plánuje postupně zvýšit výdaje na vědu a výzkum až na 3,5 % 
HDP v roce 2025 (v roce 2018 : 2,99 %), podniky investují ročně 62 mld. 
EUR (2018) do podnikového výzkumu (VW, Daimler, Siemens, BMW) →
úspory, vyšší konkurenceschopnost, produktivita a odstranění 
nedostatku pracovních sil.

• Dotýká se všech průmyslových oborů (IT, chemický, strojírenský, 
elektrotechnický, automobilový průmysl, zemědělství) i sektoru služeb.

• Potenciál pro české firmy lze nalézt nejen v dodávkách elektronických 
zařízení, ale především souvisejících službách (outsourcing) a v 
aplikacích využívaných ve zmíněných oborech a v aplikovaném výzkumu.

• BITKOM – German Digital Association www.bitkom.org 15

http://www.bitkom.org/


Podpora obchodně-ekonomického úseku ZÚ Berlín a 
českých konzulátů v SRN

• Pomoc při hledání kontaktů a jejich zprostředkování, zajištění schůzek 
včetně příp. účasti 

• Podpora prezentačních aktivit českých firem a subjektů – projekty na 
podporu ekonomické diplomacie, prezentace, semináře aj.

• Využití konferenčních prostor zdarma 

• Poradenství k německému trhu a politickým a právním aspektům

• Komunikace s německými subjekty (zejm. veřejnými institucemi, ale i 
svazy a podniky či výzkumnými institucemi) 

• Podpora spolupráce ve vědě a výzkumu

• Spolupráce s agenturami na podporu exportu (CzechTrade, 
CzechInvest, CzechTourism, Česká centra) 16



DĚKUJI ZA POZORNOST !


