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NĚMECKÁ EKONOMIKA

• 82,8 milionů obyvatel
• 16 rozdílně hospodářsky
vyvinutých spolkových
zemí
• 90 % exportu do SRN do 6
spolkových zemí
• 63 % vývozu do SRN tvoří
spolkové země: Bavorsko,
Severní Porýní-Vestfálsko
a BádenskoWürttembersko
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Podíl jednotlivých spolkových zemí na obchodní výměně ČR – SRN
v roce 2018
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Porovnání makroekonomických parametrů ČR – SRN
v roce 2018
Česká
republika
HDP
197 mld. EUR
Růst HDP
3%
HDP na hlavu (2017)
17.985 EUR
HDP na hlavu v paritě kupní síly 26.440 EUR
(2017)
Nezaměstnanost
3,2 %
Množství pracovních sil
5,3 mil.
Inflace
2,2 %
Státní rozpočet
+2,94 mld. Kč
Kumulovaný státní dluh
33,9 % HDP
Průměrná mzda
1.251 EUR
Minimální mzda
460 EUR
Cena elektrické energie

3,70 Kč/ kWh

Německo
3.395 mld. EUR
1,5 %
40.932 EUR
37.000 EUR
3,2 %
44,9 mil.
1,9 %
+59,2 mld. EUR
60,1 % HDP
3.771 EUR
9,16 EUR/ hod.
cca 1.470 EUR
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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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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Klíčové položky česko-německého obchodu
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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
•
•

•
•

•

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 – v
přípravě je česká expozice na 50. symposiu Annual Meeting on
Nuclear Technology 7. - 8. 5. 2019 v Berlíně. Akce se účastní 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 tzv. koncept „čtvrté průmyslové revoluce“.
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, podniky počítají s investicemi 5 – 7 % obratu → 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
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Dodatečný roční růst Hrubé přidané hodnoty (HPH) vyspělé
ekonomiky v jednotlivých odvětvích vlivem AI (v %)
do roku 2035

Zdroj: Purdy, Mark und Paul Daugherty (2017): How AI Boosts Industry Profits and Innovation. Accenture.
www.accenture.com/t20171005T065812Z__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/next-gen-5/insight-ai-industrygrowth/pdf/Accenture-AI-Industry-Growth-Full-Report.pdfla=en?la=en [16.01.2018].

Německo - evropský lídr v inovacích

• Vysoké investice do R&D: 92,2 mld. EUR (2016)
• Od r. 2009 průměrný meziroční roční nárůst investic do
R&D 4,7 %.
• Rostoucí podíl investic do R&D: 3,02 % (2017), Německo plní
Strategii Evropa 2020.
•
•
•
•

23 % vědeckých a výzkumných pracovníků EU působí v Německu.
Vývoz high-tech výrobků: 180 mld. EUR (2016).
Výdaje na výzkum univerzit 15 mld. EUR (2015).
Výdaje na průmyslový výzkum (soukromé firmy): 63 mld. EUR
(2016), v čele koncern VW.
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Jak proniknout na německý trh?

Získání informací o trhu
• Veletrhy
• Informační zdroje
• Profesionální poradenství

Rozhodnutí o formě vstupu na trh
• Vyhledání zákazníka nebo distributora
• Vyhledání obchodního zástupce
• Zřízení pobočky
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Základní informační zdroje o
německém trhu I.
•
•

Souhrnná teritoriální informace k SRN:
www.businessinfo.cz/sti
Mapa oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop

•

Klientské centrum pro export:
https://www.czechtrade.cz/sluzby/klientske-centrum

•

Obchodně-ekonomický úsek ZÚ:
http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/cile_a_poslani_o
eu
Zahraniční kancelář CzechTrade:
http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/nemecko/

•

•
•

Celní správa (včetně informací k zaměstnávání občanů): www.zoll.de
Centrální server pro veřejné zakázky v SRN: www.evergabeonline.de,
http://www.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.h 19
tml

Základní informační zdroje o
německém trhu II.
•

Česko-německá obchodní a průmyslová komora: www.dtihk.cz

•

Německá agentura na podporu obchodu a investic (GTAI):
www.gtai.de; Přehled zemských agentur na podporu obchodu a investic:
http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/informace_pro_e
xportery_a_investory/doingbusiness.html
Německé Průmyslové a obchodní komory (IHK) www.dihk.de
+ Česká kontaktní místa – Žitava, Chemnitz a Regensburg/Plzeň

•

•
•

GermanyTrade and Invest(GTAI) www.gtai.de
Zemské agentury na podporu obchodu a investic
(BayernInternational, InvestinNiedersachsenatd.)
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Veletrhy v SRN s oficiální účastí MPO ČR v roce 2019
NÁZEV

MÍSTO

TERMÍN

ZAMĚŘENÍ

1

Zuliefermesse

Lipsko

05.02.-08.02. 2019

Slévárenství

2

BAUMA

Mnichov

08.04.-14.04. 2019

Stavební stroje,
vozidla a nářadí

3

TECHTEXTIL

Frankfurt n.
Mohanem

14.05.-17.05. 2019

Nanotechnologie

4

Transport Logistic

Mnichov

04.06.-07.06. 2019

Doprava a logistika

5

NEWCAST

Düsseldorf

25.06.-29.06. 2019

Slévárenství

6

CPhI

Frankfurt n.
Mohanem

05.11.-07.11. 2019

Chemický průmysl

7

AGRITECHNIKA

Hannover

10.11.-16.11. 2019

Zemědělská technika

8

Medica

Düsseldorf

18.11.-21.11. 2019

Zdravotnická
technika
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Veletrhy v SRN v roce 2019 pod záštitou CzechTrade I.
NÁZEV

MÍSTO

TERMÍN

ZAMĚŘENÍ

1

EnforceTac 2019 - NOVUMM

Norimberk

6. 3. 2019 - 7. 3. 2019

Obranný a bezpečnostní
průmysl

2

IWA OUTDOOR CLASSICS
2019 - NOVUMM

Norimberk

8. 3. 2019 - 11. 3. 2019

Obranný průmysl

3

European Coatings Show 2019
- NOVUMM

Norimberk

19. 3. 2019 - 21. 3. 2019

Chemický průmysl

4

Hannover Messe 2019 NOVUMM

Hannover

1. 4. 2019 - 5. 4. 2019

Slévárenství a
kovárenství

5

HANNOVER MESSE 2019

Hannover

1. 4. 2019 - 5. 4. 2019

Strojírenství - výroba
strojů a techniky

6

Musikmesse 2019 - NOVUMM

Frankfurt n.
Mohanem

2. 4. 2019 - 5. 4. 2019

Bytové doplňky,
kuchyňské potřeby,
hračky, sportovní potřeby

7

BAUMA 2019

Mnichov

8. 4. 2019 - 14. 4. 2019

Stavebnictví a stavební
materiály

8

AERO Friedrichshafen 2019 NOVUMM KET

Friedrichshafen

10. 4. 2019 - 13. 4. 2019

Letecký průmysl

9

Moulding Expo 2019

Stuttgart

21. 5. 2019 - 24. 5. 2019

Plasty a pryž a konstrukce
z kovů

Veletrhy v SRN v roce 2019 pod záštitou CzechTrade II.
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GIFA 2019

Düsseldorf

25. 6. 2019 - 29. 6. 2019

Slévárenství a
kovárenství

11

OutDoor by ISPO 2019 NOVUMM

Mnichov

30. 6. 2019 - 3. 7. 2019

Textilní, oděvní a
kožedělný průmysl
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Composites Europe 2019 veletrh NOVUMM KET

Stuttgart

10. 9. 2019 - 12. 9. 2019

Software a ICT služby
Stavebnictví a stavební
materiály
Automobilový průmysl
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SÜDBACK 2019

Stuttgart

21. 9. 2019 - 24. 9. 2019

Potravinářský průmysl

14

K 2019

Düsseldorf

16. 10. 2019 - 23. 10.
2019

Plasty a pryž
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A+A 2019

Düsseldorf

5. 11. 2019 - 8. 11. 2019

Zdravotnická technika

16

Aquanale 2019 - NOVUMM

Kolín n. Rýnem

5. 11. 2019 - 8. 11. 2019

Voda, odpady a životní
prostředí

17

BRAU BEVIALE 2019 NOVUMM

Norimberk

12. 11. 2019 - 14. 11.
2019

Strojírenství

18

MEDICA 2019

Düsseldorf

18. 11. 2019 - 21. 11.
2019

Zdravotnická technika

Vyhledávání veletrhů v SRN

• www.auma.de
• Největší
veletržní
databáze v SRN
• Možnost
filtrovat dle
oborů, místa a
času konání
apod.
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Informace o německých firmách

•

Obchodní rejstřík www.unternehmensregister.de,
www.handelsregister.de

•

Insolvenční rejstřík www.insolvenzbekanntmachungen.de

•

Zjištění bonity firmy www.buergel.de / www.creditreform.cz

•

Veřejné zakázky www.evergabe-online.de

•

Statistické údaje www.destatis.de

•

Právní normy www.bundesanzeiger.de
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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
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)
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ZÁKLADNÍ SLUŽBY CZECHTRADE
Základní služba zdarma
•
•
•
•

•

Vstupní exportní konzultace
Příprava na obchodní jednání v konkrétním teritoriu
Informace pro exportéry a identiﬁkace obchodních příležitostí
Asistence a podpora při jednání se zahraničními oﬁciálními institucemi a
státními podniky
Podpora u veřejných zakázek a využívání fondů vnější spolupráce EU a
dalších fondů

-

Sourcing Days dodavatelská fóra pro nákupní centrály
významných německých společností
SLUŽBA CZECHTRADE DENNĚ – elektronické zasílání informací
https://www.czechtrade.cz/czechtrade-denne/objednavka
• Přehled akcí a veletrhů organizovaných v tuzemsku i zahraničí
• Novinky ze zahraničních teritorií
• Zahraniční výběrová řízení a projekty
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JAK NAJÍT DISTRIBUTORA NEBO
ZÁKAZNÍKA?

EXPORTNÍ INFORMACE – ZPRACOVÁNÍ POPTÁVEK
•

Portál www.businessinfo.cz
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Další databáze

Bezplatná databáze Wer liefert
was www.wlw.de

Placené databáze Hoppenstedt,
KOMPASS
• www.hoppenstedtfirmendatenbank.de
• www.kompass.com

Portál pro zahraniční obchod www.ixpos.de
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JAK NAJÍT OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
Portál www.handelsvertreter.de
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ZALOŽENÍ POBOČKY V NĚMECKU

GTAI (GermanTrade& Invest)
• Podpora řízení projektu
• Poradenství při výběru sídla/celkové zhodnocení lokality
• Podpora při konečném usídlení společnosti
• Kontakt:
Miriam Neubert, obchodní partner pro ČR
+420 233 234 101
miriam.neubert@gtai.de
www.gtai.de
NRW Invest –https://www.nrwinvest.com/
Invest in Bavaria–https://www.invest-in-bavaria.com/
Invest in Saxony–http://www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/
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Základní pracovněprávní aspekty při vysílání pracovníků do
SRN
Regulaci zák.o min.mzdě podléhají všichni zaměstnanci (konstruktér,
obchoďák i lektor). Vyjmuty jsou OSVČ (pozor na Schwarz systém!) a státní
zaměstnanci, avšak pouze ve služebním poměru.
Zaměstnanci
Plošná min. mzda (9,16 €/h) a sektorové min. mzdy.
Pro chráněné profese (stavebnictví, pohostinství a ubytovací služby, osobní
doprava, nákladní doprava, zábavní a pouťové služby, lesnictví, čištění budov,
výstavba a demontáž v rámci veletrhů a výstav, řeznictví) platí ohlašovací
povinnost (www.zoll.de).
Dokumentační povinnosti
OSVČ
Pouze občasné poskytování služeb (jinak povinnost založit si provozovnu v
SRN).
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VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ A PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB DO NĚMECKA

• EnterpriseEuropeNetwork
• RNDr.Jitka Ryšavá
• Tel: +420 234 006 231
• Email: rysava@crr.czv
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Podpora ZÚ – praktický příklad I. – pomoc při překonávání
administrativních bariér
• Česká společnost, subdodavatel Škody Auto a.s., požádala ZÚ
Berlín o pomoc při jednání s německými úřady při zajištění
povolení pro nadrozměrnou přepravu lisovacího zařízení o
hmotnosti 120 t z Hamburku do ČR.
• Lisovací zařízení mělo být původně dopraveno do ČR z Hamburku
lodí, nízký vodní stav na Labi však neumožnil zrealizovat tuto
přepravu a bylo nutno zajistit náhradní přepravu po silnici.
• ZÚ Berlín byl v neustálém styku s německými úřady,
německou přepravní firmou a českým subdodavatelem.
Společným úsilím se podařilo dopravit zásilku včas do ČR, čímž
•
nedošlo k ohrožení uvedení zařízení do provozu a dodávek
pro
automobilku Škoda Auto a.s. (medializace - ČTK, deník Blesk).
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Podpora ZÚ – praktický příklad II. – komplexní zajištění
prezentační akce
1.

Přední český výrobce šperků oslovil ZÚ s žádostí o podporu při
prezentaci v Německu.
2. Na základě dohody ZÚ připravil půldenní prezentaci dané firmy
a vinařství ze stejného regionu.
ZÚ poskytl prostory zdarma.
ZÚ připravil návrh zvaných (rešerše, stávající kontakty, diplomatický
sbor aj.).
Pozvánka byla vypravena jménem ZÚ a s logem velvyslanectví.
Akci zahájil velvyslanec a obchodní rada.
ZÚ poskytl cateringové kapacity–náklady na nákup potravin hradily
české firmy.
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Podpora ZÚ – praktický příklad III. – komplexní zajištění
prezentační akce
• ZÚ Berlín hostil 8. listopadu 2018
parlamentní večer Německé
vodíkové asociace (DWV).
• Téma rozvoj vodíkových technologií
a využití vodíku jako nosiče energie v
oblasti mobility, produkce tepla a v
průmyslu.
• Celkem 100 hostů z oblasti politiky a
ekonomiky.
• Před vchodem do ZÚ výstava tří
hybridních automobilů s
vodíkovými články od automobilek
Mercedes-Benz, Toyota a Hyundai.
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DESATERO PRO OBCHODOVÁNÍ S NĚMECKEM
• Komunikujte systémově a na jednání se připravte!
• Upozorněte na jedinečnost produktu Alleinstellungsmerkmal!
• Prezentujte se sebevědomě, investujte do online
marketingu!
• Nebojte se telefonovat, email často nestačí!
• Nespoléhejte na to, že se domluvíte anglicky!
• Dodržujte termíny a buďte spolehliví!
• Nepodceňujte znalost informací německého partnera!
• Jen dobrá cena a kvalita na náročném koncentrovaném
trhu nestačí -inovace!
• Hledejte obchodní zástupce!
• Poznejte nejen své zákazníky, ale i konkurenci –jezděte na
veletrhy!
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DALŠÍ PRAKRTICKÉ INFORMACE
• Německé telefonní číslo +49 odbourání bariéry předvolby +420.
• Obava z dlouhé a drahé dopravy zboží, nabízejte rychlá a levná
řešení.
• Web v NJ (chyby v klíčových pojmech) kontrola rodilým mluvčím!
• Používejte profesní sociální sítě LinkedIna Xing, generace 45+
let často není na Facebooku!
• V Německu se stále používá fax!
• Získání německého zákazníka je mnohem obtížnější a časově náročnější
než v ČR –nutná vytrvalost!
• Požadavky na certifikace nad rámec zákonných norem!
• Význam internetu
– SEO optimalizace, Google přes 90 % trhu –založte si doménu .de
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DĚKUJI ZA POZORNOST !
Mgr. Ondřej Karas
Vedoucí obchodně-ekonomického úseku
Velvyslanectví ČR v Berlíně
Tel.: +49 30 226 38196
E-mail: ondrej_karas@mzv.cz
www.mzv.cz/berlin
Wilhelmstrasse 44 D-10117 Berlin
Německo

