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1 Úvod 

 

Téma mé diplomové práce nese název: Současný obraz česko-německých 

ekonomických vztahů v německých tištěných médiích. Vţdy jsem povaţovala spletité česko-

německé vztahy za velice zajímavé, nejen kvůli komplikované česko-německé historii, ale 

také z důvodu vzájemné propojenosti česko-německého hospodářství. Německo mělo vţdy 

tolik společného s Českou republikou. 

Cílem mé práce je zmapování současné ekonomické situace obou států, respektive 

také společných vztahů, dále pak analýza a zhodnocení článků týkajících se těchto vztahů ve 

vybraných německých tištěných médiích v posledních letech. Vybrala jsem si dva celostátní 

deníky, ve kterých jsem vyhledala články z posledních třech let, které se zabývaly 

ekonomickým či finančním tématem české ekonomiky. Všechny články byly zhodnoceny na 

základě tripolarity, to znamená, zda se o dané skutečnosti noviny vyjadřovaly pozitivně, 

negativně či neutrálním způsobem. Několik vybraných článku bylo rozebráno podrobněji. 

Dále v diplomové práci nastiňuji situaci na českém trhu tištěných médii, protoţe většina 

celostátních deníků je v rukou německy mluvících vydavatelství.  

V druhé kapitole se zabývám popisem československé a německé ekonomiky, ale také 

jiných vzájemných sociálních a kulturních vztahů v minulosti, zejména v době válečné, 

poválečné, komunistické a postkomunistické, které se tolik zaslouţily o utváření současných            

česko-německých vztahů. Zabývám se zde také rozborem jednotlivých ekonomických 

odvětví, která se podílí na celkovém ekonomickém růstu obou zemí. Především průmyslovým 

odvětvím, infrastrukturou a zahraničním obchodem, které zásadně ovlivňují hospodářský 

vývoj v celé Evropě. 

Období druhé světové války bylo bezesporu nejtragičtějším obdobím česko-německé 

historie. Mnichovem 1938 byly zpřetrhány veškeré pozitivní ekonomické vztahy, které se 

vytvářely po dlouhá staletí. V období před válkou probíhala intenzivní spolupráce mezi Čechy 

a Němci,  především v pohraniční oblasti. Nacismus však rozvoj některých oblastí průmyslu 

zcela zastavil. V době komunismu se česko-německá spolupráce eliminovala pouze na 

obchodní vztahy s Německou demokratickou republikou, která stejně jako Československo 

sdílela centrální plánovanou ekonomiku.  Teprve aţ po rozpadu sovětského bloku a po 

sjednocení Německa se vzájemné hospodářské vztahy hlouběji rozvíjely. Došlo k postupné 

liberalizaci zahraničního obchodu, zejména díky dohodám mezi Evropským společenstvím a 

státy Visegrádu. Od roku 1993 bylo Německo nejvýznamnějším dovozcem do České 
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republiky. V dalších letech měla ekonomická spolupráce vzrůstající tendenci. Německé firmy 

se u nás aktivně podílely na zakládání joint-ventures. Za nejúspěšnější se povaţuje projekt            

joint-ventures mezi německým Volkswagenem a českou automobilkou Škoda. Přímé 

zahraniční investice proudící z Německa k nám se rovněţ od jeho sjednocení zvyšovaly.      

V současnosti jsou veškeré mezievropské ekonomické vztahy silně ovlivněny probíhající 

krizí, která od roku 2009 zasáhla celý svět. Vzhledem ke globálnímu průběhu se jejím 

následkům nevyhnula ani Česká republika. Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie se 

však s krizí vypořádává dobře, především díky nepřímé závislosti   na zahraničním kapitálu. 

Německo však i nadále zůstává nepostradatelným obchodním partnerem, který se na našem 

trhu pohybuje od pádu ţelezné opony. 
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2 Charakteristika a vývoj českého a německého hospodářství 

 

2.1 Československá ekonomika v minulosti 

 
 Česká ekonomika v minulosti prošla mnohými změnami. Od úspěšné ekonomiky 

První republiky přes válečnou, poválečnou, centrálně plánovanou aţ do dnešní trţní 

ekonomiku.  

 „Po první světové válce se u nás začal průmysl prudce rozvíjet. Ruční práci 

nahrazovala strojní výroba a nové technologie. Jedním z nejvýznamnějších představitelů této 

doby je Tomáš Baťa, který dokázal dát práci desetitisícům dělníků. Naše hospodářství prošlo 

během 20. let 20. století několika vlnami rozmachu a následného útlumu. Přesto v roce 1924 

dosáhla průmyslová výroba stavu jako před válkou. Textilní, sklářský a obuvnický průmysl byl 

jedním z nejvyspělejších na světě. Československý zbrojařský průmysl neměl v Evropě 

konkurenci. Spolu s dokončující se elektrifikací ČSR se rozvíjel rovněž elektrotechnický a 

energetický průmysl. V roce 1928 bylo v celé ČSR pouze 38 tisíc nezaměstnaných, což 

nepředstavovalo ani 1 % práceschopného obyvatelstva. Data z roku 1929 dokládají: v 

zemědělství pracovalo 35 % lidí, v průmyslu 34 % a téměř 31 % již tehdy ve službách. Ve 

stejném roce se ČSR podílela 1,4 % na celosvětové průmyslové výrobě a řadila se asi na 

desáté místo ve světě. Krachem na newyorské burze (24. října 1929) nastala celosvětová krize 

a s ní i pokles průmyslové výroby. V letech 1932–1933, kdy dosáhla krize svého vrcholu, bylo 

v ČSR více než jeden milion nezaměstnaných. Průmyslová výroba klesla o 40 %.‘‘
1
 

 Roku 1934 pak devalvovala koruna a průmysl prakticky přestal vyváţet do zahraničí. 

Se vznikem Protektorátu Čechy a Morava došlo k dalším změnám. Český průmysl byl 

vyuţívání zejména k zásobování válečným materiálem, proto se i několik československých 

významných továren staly terčem spojeneckého bombardování. Jedním z nejvýznamnějších 

závodů byly Škodovy závody v Plzni. Vyráběl se zde zbrojní materiál včetně munice a 

komponenty pro letouny a ponorky. Na jaře roku 1945 představovaly dodávky Škodovky 

téměř 30 % všech zbrojních dodávek německé armády. 

 Po 2. světové válce zůstalo československé hospodářství ve výborném stavu. Kromě 

útoků na Škodovku, která tímto byla dočasně ochromena, disponovalo československé 

                                                 
1
Historie českého hospodářství, dostupný z www < http://www.czech.cz/cz/87961-historie-ceskeho-hospodarstvi   

10. března 2011  

http://www.czech.cz/cz/87961-historie-ceskeho-hospodarstvi
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hospodářství stále vynikající vybavení, technologiemi a kapacity. V roce 1946 jsme však byli 

nuceni odmítnout tzv. Marshallův plán, který jak je známo, pomohl celé západní Evropě a 

vyvedl ji z poválečných ekonomických nesnází. Orientace  našeho hospodářství na východ 

byla nevyhnutelná, začala doba socialistického plánování a pětiletek. I přes tuto určitou 

ekonomickou izolovanost a orientaci na východ se některé československé výrobky staly ve 

světě velmi ţádanými, jako např. Bohemia Crystal. Nejen sklářský průmysl si ve světě 

vydobyl své jedinečné místo, ale také textilní a chemický průmysl měl velký potenciál a drţel 

se stále na konkurenceschopné úrovni. V roce 1948 se však situace v tehdejším 

Československu přiostřila. Násilnou kolektivizací zemědělství ztratili téměř přes noc drobní 

rolníci a ţivnostníci svůj majetek. Zestátnění se nevyhnulo nikomu. Protipólem 

západoevropského proekonomického programu se stala Rada vzájemné hospodářské pomoci 

(1949). Československo bylo jedním ze zakládajících států. Tato organizace byla ve své 

podstatě mocenský nástroj slouţící k ovládání ekonomiky socialistických států tehdejším 

Sovětským svazem.  

 Po revoluci v roce 1989 došlo k zásadním změnám, které vedly k demokratizaci a 

kapitalizaci ekonomiky. Proběhla také tzv. kuponová privatizace, coţ znamenalo, ţe kaţdý 

občan Československa si mohl nakoupit akcie jakéhokoli do té doby státního podniku. 

Kuponová privatizace proběhla ve dvou vlnách. První vlny z roku 1992 se zúčastnila většina 

občanů, téměř 78% a zprivatizované jmění činilo 679 miliard korun. Takto se téměř veškerý 

průmysl dostal do rukou malých akcionářů či velkých fondů. V následujících letech ovšem 

spousta průmyslových firem přestala fungovat, především pak v oblasti textilního průmyslu. 

V následujících letech však textilní průmysl díky své neschopnosti konkurovat zahraničním 

trhům vymizel úplně. 

 Pokud bychom srovnali dobu vzniku Československa se současností, jsou zde patrné 

diametrální odlišnosti zaměstnanosti v jednotlivých sférách. Zatímco v roce 1918 pracoval ve 

všech sférách přibliţně stejné mnoţství lidí, dnes je tomu jinak. V zemědělství pracují pouhá 

3 % obyvatelstva, v průmyslu 38 % a nejvíce obyvatel je zaměstnáno v sektoru sluţeb, zhruba 

59 %. 
2
 

 V současnosti není mnoho klíčových firem, které by zůstaly výhradně v českých 

rukou.  Naopak Česká republika je velmi přitaţlivým partnerem pro realizaci zahraničních 

investic. Investice do automobilových továren patří téměř k nejvyšším v Evropě. Své 

automobilky na území ČR vybudovali, např. Hyundai, Toyota či Peugeot. S výstavbou těchto 

                                                 
2
 Historie českého hospodářství, dostupné z www <http://www.czech.cz/cz/87961-historie-ceskeho-hospodarstvi 

10. března 2011 
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automobilek souvisí také vznik průmyslových zón v jejich blízkosti, které se velkou měrou 

podílejí na sniţování nezaměstnanosti. Česká ekonomika se také změnila se vstupem do 

Evropské unie, která s sebou přinesla celou řadu směrnic, nařízení a kvót. 
3
 

 

2.2      Charakteristika současné české ekonomiky 

2.2.1 Český průmysl 

Světová ekonomická krize se díky vysoké vzájemné propojenosti jednotlivých 

ekonomik se v posledních několika letech nevyhnula ani České republice. V druhém čtvrtletí 

roku 2009 dokonce klesl reálný hrubý domácí produkt poměrně prudce
4
. Ve srovnání se 

stejným obdobím v předchozím roce se jedná o pokles ve výši 4,7 %. Dalo by se říci, ţe se 

jednalo o jeden z největších propadů v historii české ekonomiky. 

Motorem české ekonomiky je bezesporu oblast průmyslu. V posledních letech to byl 

právě průmysl, který měl rozhodující vliv na celkový HDP. V roce 2008 tvořil průmysl  

31 % celkového výkonu české ekonomiky. To znamená, ţe jakékoli změny v oblasti průmyslu 

se projevují velmi zásadním způsobem dopadem na celkovou českou ekonomiku. Podle 

Českého statistického úřadu docházelo v letech minulých k pravidelnému klesání průmyslové 

produkce, v roce 2008 klesla produkce v průmyslu oproti předchozímu roku o 13,2 %. 

V prvním čtvrtletí roku 2009 průmyslová výroba klesla dokonce o 19 % oproti roku 

předchozímu.  V období hospodářského růstu je odvětví průmyslu velmi dynamické, to 

znamená, roste rychlým tempem, naopak v období recese stejně rychlé klesá.  

Český průmysl je silně orientován na vývoz, to znamená je velmi závislý na 

ekonomickém dění mimo Českou republiku. V roce 2010 se však průmyslová výroba vrátila 

zpět ke svému růstu.  Byl zaznamenán celkový meziroční růst ve výši 10,5 %. K tomuto růstu 

nejvíce přispěla odvětví výroby motorových vozidel, výroba kovodělných výrobků, výroba 

strojů a zařízení , dále pak výroba počítačových komponentů a optických přístrojů. Naopak 

pokles zaznamenala chemická a textilní průmyslová odvětví.  

Ovšem ani tato rostoucí tendence zvyšující se  o 10,5 %, zatím nedosáhl stavu, který 

byl v českém průmyslu v předkrizovém období. Pokud se však podaří udrţet současný 

pozitivní trend, mohlo by se to v tomto či následujícím roce podařit. Průmyslová výroba roste 

                                                 
3
 Historie českého hospodářství, dostupné z www < http://www.czech.cz/cz/87961-historie-ceskeho-

hospodarstvi 10. března 2011 
4
 reálný HDP představuje ukazatel ve srovnatelných (stálých) cenách (např. v cenách určitého výchozího, 

základního roku. Ukazatel je tedy očištěný od inflace a zvýšení reálného HDP naznačuje skutečný nárůst 

fyzického objemu produktu během daného období. Zdroj: http://www.finance.cz/ekonomika/informace/hdp/co-

je-hdp/  

http://www.czech.cz/cz/87961-historie-ceskeho-hospodarstvi
http://www.czech.cz/cz/87961-historie-ceskeho-hospodarstvi
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totiţ více jak pět měsíců velice rychlým tempem.  Nové zakázky vzrostly v roce 2010 

meziročně o 14,2 % a nové zakázky ze zahraničí dokonce o 15 procent. Příčina je zde jasná. 

Německá ekonomika pomalu vychází z recese, coţ nás částečně ovlivňuje, vzhledem ke 

společným obchodním a ekonomických vztahům.
5
 

 

Obr. 2. 1: Vývoj průmyslové produkce (meziročně) 

 

 

zdroj: Český statistický úřad 

 

2.2.2 Zahraniční obchod 

 

Český exportně orientovaný průmysl podporuje velkou měrou zahraniční obchod. 

Česká republika se v předchozím roce dostala do růstové fáze. V loňském roce zahraniční 

obchod skončil s přebytkem 124,5 miliardy korun. Podle hlavního ekonoma Raiffeisenbank 

Pavla Mertlíka by se měl letos zvýšit přebytek obchodní bilance na 151 miliard korun, 

především díky poklesu dovozu solárních panelů.
6
 V roce 2010 se v porovnání s předchozím 

rokem zvýšil vývoz o 17,7 % a dovoz o 20,3 %. "Vzestup kladného salda vykázal obchod s 

průmyslovým spotřebním zboţím o 18,8 miliardy Kč a stroji a dopravními prostředky o 6,4 

                                                 
5
 Historie českého hospodářství, dostuné z www < http://www.czech.cz/cz/87961-historie-ceskeho-hospodarstvi 

10. března 2011 
6
Finanční noviny – zahraniční obchod ČR, dostupné z www 

<http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/zahranicni-obchod-cr-loni-snizil-prebytek-na-124-5-

miliardy-kc/592607 8. února 2011 

http://www.czech.cz/cz/87961-historie-ceskeho-hospodarstvi
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/zahranicni-obchod-cr-loni-snizil-prebytek-na-124-5-miliardy-kc/592607
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/zahranicni-obchod-cr-loni-snizil-prebytek-na-124-5-miliardy-kc/592607
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miliardy Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se ţivočišnými a 

rostlinnými oleji a tuky o 2,7 miliardy korun," uvedl ČSÚ. Zahraniční obchod se státy 

Evropské unie skončil v roce 2010 přebytkem 593,5 miliardy korun, coţ bylo meziročně o 

109,3 miliardy více. Se státy mimo EU se schodek prohloubil o 134,3 miliardy Kč na 468,9 

miliardy korun. Přebytek se zvýšil v obchodě s Německem, Slovenskem, Británií, Francií a 

Itálií. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou, Koreou, Ázerbájdţánem a Ruskem.
7
 

 

Obr. 2. 2: Zahraniční obchod 

 

zdroj: Český statistický úřad 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Finanční noviny – zahraniční obchod ČR, dostupné z www 

<http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/zahranicni-obchod-cr-loni-snizil-prebytek-na-124-5-

miliardy-kc/592607   8. února 2011  

http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/zahranicni-obchod-cr-loni-snizil-prebytek-na-124-5-miliardy-kc/592607
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/zahranicni-obchod-cr-loni-snizil-prebytek-na-124-5-miliardy-kc/592607
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Obr. 2. 3: Zahraniční obchod České republiky 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

2.3 Přímé zahraniční investice 

 

Zahraniční investice byly pro Českou republiku vţdy velice přínosné. „Přímý investor 

je definován jako jednotlivec, soukromá nebo veřejná společnost, vláda, zájmová skupina 

jednotlivců nebo firem, které zřizují subjekt přímé investice – dceřinou společnost, filiálku 

nebo pobočku operující v jiné zemi, než je země jejich původu.“ Subjektem přímé investice 

nazýváme podnik, v němž přímý investor drží podíl ve výši deseti a více procent majetku nebo 

hlasovacích práv, nebo ekvivalentní podíl (nejedná-li se o akciovou společnost). Vlastnictví 

podílu je katalyzátorem existence vztahu přímého investora k přímé investici. Významný 

rozhodovací vliv v managementu, determinovaný vlastnictvím deseti a více procent zřízeného 

subjektu, znamená, že investor je schopen regulovat jeho řízení a podílet se na něm 

odpovídajícím způsobem.
8
 

                                                 
8
Přímé zahraniční investice, dostupné z www  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podpora-investic/prime-

zahranicni-investice/1000497/55083/   8.února 2011 

 

v mld. Kč, běžné ceny 

obrat vývoz dovoz 

2009 

 1. čtvrtletí 1 011,7 522,9 488,9 34,0 80,5 81,0 79,9 

 2. čtvrtletí 1 011,8 528,0 483,8 44,2 79,2 80,7 77,5 

 3. čtvrtletí 1 019,1 528,4 490,7 37,7 85,8 87,6 83,9 

 4. čtvrtletí 1 085,1 559,4 525,7 33,6 93,8 98,0 89,7 

 1. - 4. čtvrtletí 4 127,7 2 138,6 1 989,0 149,6 84,6 86,5 82,7 

2010 

 1. čtvrtletí 1 109,3 578,3 531,0 47,3 109,6 110,6 108,6 

 2. čtvrtletí 1 222,2 627,8 594,3 33,5 120,8 118,9 122,9 

 3. čtvrtletí 1 239,5 627,4 612,0 15,4 121,6 118,7 124,7 

 4. čtvrtletí 1 340,8 684,6 656,2 28,4 123,6 122,4 124,8 

 1. - 4. čtvrtletí 4 911,8 2 518,2 2 393,6 124,5 119,0 117,7 120,3 

1) 
 Stejné období předchozího roku = 
100. 

Index  
1) 

Zahraniční obchod v roce 2009 a 2010 

Období Vývoz Dovoz Bilance Obrat 
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Příliv přímých zahraničních investic do ČR zaznamenal v loňském roce vzestup. V prvním 

čtvrtletí roku 2010 vzrostly na 53,3 miliardy korun. Oproti tomu pokud srovnáme výši 

zahraničních investic z roku 2009, kdy jejich výše za celý rok dosáhla pouhých 52.2 miliard 

korun, je výsledek ze začátku roku loňského velmi uspokojivý. Největší část přímých 

zahraničních investic tvořil tzv. ostatní kapitál, tedy úvěry nebo investice do fondů. Naopak 

nejniţší podíl na přímých zahraničních investicích roku 2010 měly investice do základního 

kapitálu vlivem hospodářské krize se celá řada investorů stáhla, např. Spojené státy v prvním 

čtvrtletí investovali o celé 4 miliardy méně do základního kapitálu oproti obdobím 

předcházejícím. Největší část investic do základního kapitálu směřovala do oblasti 

nemovitostí a sluţby pro podniky. Loňská bilance přímých zahraničních investic byla 

především ovlivněna vysokými splátkami půjček, které české podniky v průběhu loňského 

roku posílaly svým zahraničním mateřským společnostem.  V prvních třech čtvrtletích roku 

2010 vypadala situace následovně. „Nejvíce reinvestovaných zisků od ledna do září připadlo 

na odvětví finančního zprostředkování, bylo to 25,9 miliardy Kč. Následoval zpracovatelský 

průmysl s 21,2 miliardy korun. "Necelou polovinu reinvestovaných zisků ve zpracovatelském 

průmyslu tvořila výroba dvoustopých motorových vozidel, což potvrzuje význam 

automobilového odvětví pro českou ekonomiku i z hlediska zahraničních investic,“ uvedlo 

MPO.   

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu budou i nadále v následujícím roce přílivy 

zahraničních investic do Česka stoupat, např. jihokorejská společnost Deachang Seat 

vyrábějící automobilové součástky, by ráda v třinecké průmyslové zóně Baliny postavila nový 

závod za 7-8 milionů eur. Dále pak švýcarská skupina Pressol, která se zabývá výrobou 

mazací a olejové techniky, zamýšlí převedení produkce z Německa do CTParku v Boru u 

Tachova. Od dubna roku 2011 plánuje zpracovávání pouţitých katalyzátorů japonská firma 

Nippon PGM. Průmyslovou zónu ve Šlapanicích u Brna  rozšíří nizozemský distributor nářadí 

Fabory a mnoho dalších větších či menších zahraničních společností.
9
 

 

2.3.1 Trh práce 

 

Zaměstnanost a trh práce jsou v České republice silně ovlivněny charakterem 

jednotlivých regionů, které měly odlišný historický vývoj. Kraje se odlišují demografickými, 

                                                 
9
 Finanční noviny . přímé zahraniční investice, dostupné z www< http://www.finance.cz/zpravy/finance/292952/ 

8. února 2011 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/292952/
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geografickými, sociálními a ekonomickými podmínkami, čímţ je určitým způsobem 

determinována míra nezaměstnanosti. Rozdílné jsou rovněţ podmínky uplatnitelnosti 

absolventů a podmínky pro přijímání nových uchazečů o zaměstnání.
10

 

Počet volných pracovních míst je v České republice stále niţší neţ před nástupem 

krize. Do poloviny roku 2008, tedy do doby neţ se ekonomická krize projevila, rostl počet 

pracovních míst a nezaměstnanost tedy klesala. Ekonomická krize negativně ovlivňující trh 

práce, zasáhla především mladé lidi ve věku 20-29 let. Velmi závaţné ovšem je, ţe se podíl 

mladých lidí na dlouhodobé nezaměstnanosti neustále zvyšuje. Zdá se, jakoby trh práce u nás 

zamrzl. Mladí absolventi mají mnohem menší pravděpodobnost uplatnění, neţ tomu bylo 

v předchozích letech.
11

 

 

Obr. 2. 4 :   

Podíl osob ve věku 20-29 let na celkovém počtu nezaměstnaných či dlouhodobě 

nezaměstnaných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Národní ústav odborného vzdělávání, dostupné z www  http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-

cr 10. února 2011 
11

 Český statistický úřad 

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2
0
0
6
q
1

2
0
0
6
q
2

2
0
0
6
q
3

2
0
0
6
q
4

2
0
0
7
q
1

2
0
0
7
q
2

2
0
0
7
q
3

2
0
0
7
q
4

2
0
0
8
q
1

2
0
0
8
q
2

2
0
0
8
q
3

2
0
0
8
q
4

2
0
0
9
q
1

2
0
0
9
q
2

2
0
0
9
q
3

2
0
0
9
q
4

2
0
1
0
q
1

2
0
1
0
q
2

2
0
1
0
q
3

2
0
1
0
q
4

Nezaměstnaní

Dlouhodobě n.

http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr
http://www.nuov.cz/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr


11 

 

Míra nezaměstnanosti samozřejmě ovlivňuje výše zamýšlených zahraničních investic. 

Proto je její míra podstatná pro rozhodování zahraničních investorů. V ČR roste mnoţství 

osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), a to jiţ od roku 1993 aţ do současnosti. Za 

poslední rok se podíl těchto osob na celkové zaměstnanosti zvýšil o 8,3 %.  
12

 

 

Významným ukazatelem na trhu práce je ukazatel míry nezaměstnanosti. 

Nejaktuálnější informace říká, ţe míra registrované nezaměstnanosti k 31. lednu 2011 činila 

9,73%.  V následujícím grafu jsou zaznamenány hodnoty registrované míry zaměstnanosti od 

roku 2005 do současnosti.
13

 

 

Obr. 2. 5: Vývoj míry nezaměstnanosti 

 

 

Zdroj: http://www.spcr.cz/statistika/nezamestnanost.htm  

 

2.3.2 Maloobchod 

 

Většina segmentů maloobchodu zaznamenává v posledních obdobích větší či menší 

propad trţeb, který je nepřímo způsoben probíhající krizí. Spotřebitelé většinou odkládají 

                                                 
12

 Český statistický úřad 
13

  Statistika nezaměstnanosti, dostupné z www <http://www.spcr.cz/statistika/nezamestnanost.htm  15. února 

2011 

http://www.spcr.cz/statistika/nezamestnanost.htm
http://www.spcr.cz/statistika/nezamestnanost.htm
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svou spotřebu nebo se orientují na levnější varianty. Krize má tedy výrazný dopad také na 

obraty a marţe.
14

  

Nejúspěšnějším maloobchodním segmentem je i nadále trh motorových vozidel, díky 

němuţ se celkové maloobchodní trţby v roce 2010 reálně zvýšily o 1 %. „Po propadu tržeb v 

roce 2009 se trh s motorovými vozidly znovu oživil a v roce 2010 se tržby meziročně zvýšily o  

6,6 %, úrovně roku 2008 však nedosáhly. Vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením tržeb za prodej 

motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 8,4 %, naopak za opravy tržby klesly o 2,4 

%.“
15

 

 

Obr. 2.6:  Vývoj maloobchodních tržeb v České republice 

 

  

Zdroj: http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/trzby.html  

 

2.3.3 Stavebnictví 

 

Stavebnictví je hospodářský segment, do kterého zahrnujeme novou výstavbu, údrţbu 

jiţ stávajících staveb, rekonstrukce a demolice stavebních objektů. Taktéţ stavebnictví se 

                                                 
14

 Aktuální problémy maloobchodu, dostupné z www< http://www.pwc.com/cz/cs/maloobchod-a-spotrebni-

zbozi/index.jhtml 15 února 2011 
15

Finanční portál – maloobchod, dostupné z www  <http://zpravy.kurzy.cz/261820-cr-maloobchod-rostl-v-

prosinci-o-2-1-za-cely-r-2010-pak-o-1/  15.února 2011 

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/trzby.html
http://www.pwc.com/cz/cs/maloobchod-a-spotrebni-zbozi/index.jhtml
http://www.pwc.com/cz/cs/maloobchod-a-spotrebni-zbozi/index.jhtml
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potýká s nepříznivými projevy krize. Není zájem o koupi nových bytů, coţ znamená i 

pozastavení nové výstavby, developerské firmy pozastavují své projekty a trh s realitami 

stagnuje. „Stavební výroba v Česku se v roce 2010 snížila meziročně o 7,8 procenta. Je to 

podstatně rychlejší pokles než za rok 2009. Tehdy  klesla o zhruba procento. Po očištění od 

vlivu počtu pracovních dnů kleslo loni tuzemské stavebnictví dokonce o osm procent. Nejvíce 

citelný je pokles v produkci pozemního stavitelství, které se zabývá hlavně výstavbou budov. 

Tam je za minulý rok citelné snížení produkce o 8,4 procenta. Výkon inženýrského stavitelství 

klesl méně - o 6,7 procenta.“
16

 

Počet staveb bytů, které byly zahájeny se v roce 2010 se propadl oproti roku 

minulému o 24,6 procent, klesl také počet dokončených bytů, a to o 5 procent. V loňském 

roce české stavební firmy s 50 či více zaměstnanci získaly dle ČSÚ, 39 121 nových zakázek. 

Hodnota zakázek se ve srovnání s rokem 2009 zvýšila o pouhých 5,4 procenta. Je tedy patrné, 

ţe v současnosti dochází především k výstavbě menších a levnějších objektů.
17

 

Největší česká stavební společnost Skanska v uplynulém roce dosáhla niţšího zisku, který se 

meziročně sníţil o 11 procent na 1,01 miliard korun. Jejich trţby se propadly dokonce o 22 

procent. K tomuto se vyjádřil generální ředitel společnosti Skanska Dan Ťok: „Náš odhad je, 

že rok 2011 bude stejně těžký, nebo dokonce těžší než rok 2010“.
18

 

 

Obr. 2.7:     Index stavební produkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ (vlastní úprava) 
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 Zpravodajský server – práce, dostupné z www 

<http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=690313 18.února 2011 
17

 ČSÚ 
18

 Zpravodajský server – ekonomika a peníze , dostupné z www 

<http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=690703 18. února 2011 
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2.4 Německé hospodářství 

2.4.1 Německé hospodářství v minulosti 

 

Druhá světová válka byla pro německou ekonomiku zásadní. Po jejím skončení 

nastalo v Německu krizové období. Německo se ekonomicky, ale i sociálně dotklo dna. 

Spojenci na německém území zničili nejen většinu infrastruktury, ale také celá města. Situace 

se velice komplikovala přílivem uprchlých Němců především z československého, polského a 

maďarského pohraničí. Do Německa se tehdy nuceně vracelo na 12 miliónů obyvatel. 

Většinou to byli rolníci, kteří se jen ztěţka dokázali začlenit do práce, čímţ nekontrolovatelně 

stoupala nezaměstnanost. V poválečném Německu se projevovaly také demografické 

problémy. Ţen bylo o 7,3 milionů více neţ muţů. Akutní nedostatek bytů se projevoval 

citelně. Obyvatelstvo se soustřeďovalo především do vesnic a malých měst, ošacení a jídlo 

bylo rozdělováno pomocí přídělových lístků. Tento systém později vedl k rozvoji černého 

obchodu. Určitá demokratizace se začala uskutečňovat aţ v roce 1945, kdy bylo znovu 

zaloţeno několik politických stran. První z nich byla KDP – Komunistická strana Německa, 

dále pak SPD – Sociálně demokratická strana, tyto dvě politické strany se později ve 

východní zóně spojily do strany SED, která podléhala moskevskému diktátu. Vznikaly také 

zcela nové politické strany, např. CDU  - Křesťansko-demokratická unie, v jejímţ čele stál 

Konrad Adenauer, který byl zároveň prvním poválečným západoněmeckým kancléřem. 

Významným členem strany CDU a ministrem financí byl v té době Ludwig Erhard, který se 

tolik zaslouţil o tzv. Wirtschaftswunder, neboli Německý hospodářský zázrak. 

 

 Celé území včetně Berlína bylo tedy rozděleno do 4 okupačních zón, které spadaly 

pod správu jednotlivých spojenců. V rozdělených zónách začaly opět vznikat jednotlivé 

spolkové země, částečně dle svého předválečného uspořádání. Nejdříve došlo k obnovení 

spolkových zemí nacházející se v sovětské zóně (Sasko, Sasko-Anhlatsko, Braniborsko, 

Durynsko a Meklenbursko). Později se obnovovaly spolkové země i v ostatních zónách. Do 

čela kaţdé z nich bych dosazen Němec. V Německu ovšem nedošlo k rozdělení pouze 

teritoriálnímu, nýbrţ k rozdělení na politické, ekonomické a administrativní úrovni. 

Sloučením britské a americké zóny vznikla v roce 1947 Bizóna, později její vznik přijala také 



15 

Francie, která se stala její součástí, čímţ vznikla tzv. Trizóna. Sovětský Svaz ovládající 

zbývající zónu se cítil znepokojen spojením zón spojenců. V roce 1948 proto zahájili Rusové 

blokádu Berlína. Spojenci se tímto jednáním velmi pobouřili a vybudovali letecký most, přes 

který byli obyvatelé Berlína Američany zásobováni. Rusové poté ustoupili a Berlín byl 

následně rozdělen. O oficiálním uznání západního Německa se rozhodlo na Londýnské 

konferenci.  

V zónách podléhající správě spojenců se rozvíjela trţní ekonomika, ovšem v okupační 

zóně, která byla pod správou Ruska se prosazoval socialistický systém, jenţ způsoboval velké 

vnitrostátní ekonomické problémy a disproporce. V roce 1948 došlo k měnové reformě, která 

odstartovala ekonomickou přestavbu, jednalo se o tzv. Wirtschaftswunder. Tehdejší západní 

Německo se stalo významnou exportní zemí, především v oblasti strojírenského                       

a automobilovém průmyslu. Tyto oblasti hospodářství jiţ v minulosti získávaly na popularitě 

svou vysokou kvalitou, spolehlivostí a propracovaností, díky nimţ byly tyto segmenty 

schopné konkurovat i na amerických trzích. Východní Německo bylo v tomto období značně 

ekonomicky opoţděné.
19

  

 

Pojem Wirtschaftswunder označuje rychlý ekonomický růst ve Spolkové republice 

Německo po ukončení 2. světové války. Ekonomický růst byl natolik prudký, ţe se povaţoval 

téměř za zázračný. Základem pro tento ekonomický zázrak byla měnová reforma z roku 1948. 

Tehdy byla dosavadní měna Říšská marka vyměněna za Německou marku (DM), která byla 

mnohem stabilnější měnou. Otcem tohoto nápadu byl tehdejší německý spolkový kancléř 

Ludwig Erhard, který se tolik zastával sociálního trţního hospodářství. Velice bojoval za 

prosazení soukromého vlastnictví, zajištění hospodářské soutěţe a samozřejmě udrţování 

stabilní německé měny. Byl to naprostý protipól toho, co se snaţilo prosazovat tzv. plánované 

hospodářství, které bylo především ve východních státech, ale také ve východním Německu. 

Nebylo tomu tak ovšem okamţitě po válce. V  Německé demokratické republice dokonce 

došlo k poválečnému nárůstu hrubého domácího produktu o 10 %, ovšem díky prosazování 

komunismu a pozdějšímu odlivu lidského i finančního kapitálu zde k výraznějšímu 

ekonomickému růstu nebyly podmínky.  

Dalším z předpokladů ekonomického zázraku v Německu byl také Marshallův plán, 

coţ byl program americké pomoci na obnovu poválečné Evropy, která se nacházela 

v ekonomické krizi. Jednalo se především o dlouhodobé úvěry, které dosahovaly výše 13 
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miliard amerických dollarů, tyto úvěry si rozdělily všechny evropské země kromě státu 

východní Evropy a Švýcarska. Peníze byly vyuţity k obnově výroby ve stovkách firem, a tím 

také k vytvoření milionů pracovních míst, které byly tolik potřebné.  O strmý ekonomický 

růst v Německu se také zaslouţily pracovní podmínky v západním Německu, byla zde velmi 

dlouhá pracovní doba a ze začátku niţší mzdy, coţ podporovalo vyšší obrat firem, které tak 

pomalu rozšiřovaly výrobu a zvyšoval se počet pracovních míst. Lidé tedy věděli, ţe současná 

tvrdá práce se jim do budoucna vyplatí a přijali tyto podmínky.
20

 

Nezaměstnanost v této době dosahovala pouze jednoho procenta, coţ činí zhruba 

desetinu dnešní výše. Postupem času se s lepší ekonomickou situací firem mírně zvedaly také 

mzdy jejich zaměstnancům. Lidé si  byli nyní schopni udrţet lepší ţivotní úroveň. Na 

německý trh se ve stále větší míře tlačily americké výrobky, které byly povaţovány za něco 

luxusního. Velké oblibě se těšila Coca cola. V tomto období stálé častěji pracovaly také ţeny, 

coţ v době před válkou nebylo zcela obvyklé. Stávaly se mnohem méně závislé na svých 

muţích. 

Kaţdá mince má však i svůj rub. V roce 1955 bylo celých 20 procent Němců 

odkázáno na sociální dávky a zhruba milión domácností ţilo na hranici chudoby s pouhými 

130 markami na měsíc. V podstatě 75 procent bohatství vlastnilo 17 procent obyvatelstva.  

Hospodářský růst pomalu končil s nástupem SPD politické strany do koalice CDU/CSU/FDP. 

V letech 1966/1967 začala být v německé ekonomice citelná recese.
21

 

Po volbách v roce 1969 se po 20 letech ujala vlády strana SPD v čele s Willy Bradtem, 

který spolu se stranou FDP vytvořil tzv. Malou koalici. S novou vládou přišly také nové 

nadějě na zlepšení současné ekonomické situace. Lidé doufali, ţe nově příchozí reformy 

zlepší jak pracovní, tak sociální podmínky v západním Německu. Německá vláda naplánovala 

celou řadu změn, které však zpočátku díky nedostatku finančních prostředků nebylo moţné 

provést. Díky ropným šokům se výroba zboţí značně zdraţila, coţ pro uţ tak pokulhávající 

německou ekonomiku bylo velice nepříznivé. Ceny proto logicky rostly, celkově se vyrábělo 

menší mnoţství, lidé měli velké obavy s budoucího vývoje, proto také méně nakupovali a 

raději spořili. To znamená, ţe stát získával méně peněz na daních a nezaměstnanost se 

postupně opět zvyšovala. Diplomatické vztahy se státy východní Evropy byly téměř nulové. 

Spolková republika Německo se orientovala především na západ, ovšem nyní chtěla navázat 

určité kontakty také s východem. V roce 1970 byla dokonce uzavřena Moskevská smlouva, ve 

                                                 
20

 Das Wirtschaftswunder in Deutschland, dostupne z www < http://fmsg.bildung-

rp.de/infoschul/infoschul/html/wirtschaftswunder.html   27. února 2011  
21

 Daw Wirtschaftswunder in Deutschland, dostupné z www <   http://fmsg.bildung-

rp.de/infoschul/infoschul/html/wirtschaftswunder.html   27. února 2011 

http://fmsg.bildung-rp.de/infoschul/infoschul/html/wirtschaftswunder.html
http://fmsg.bildung-rp.de/infoschul/infoschul/html/wirtschaftswunder.html
http://fmsg.bildung-rp.de/infoschul/infoschul/html/wirtschaftswunder.html
http://fmsg.bildung-rp.de/infoschul/infoschul/html/wirtschaftswunder.html


17 

které se obě strany zavazují k neválečnému řešení veškerých konfliktů. Komplikovanější však 

byly politické i ekonomické vztahy mezi západním a východním Německem. Přes všechny 

překáţky byla nakonec uzavřena smlouva i mezi těmito zdánlivě neslučitelnými partnery. 

Touto smlouvou uznala Spolková republika Německo, Německou demokratickou republiku 

jako samostatný stát. NDR poté přistoupila na zmírnění podmínek vzájemné izolace a 

povolila více návštěv mezi rodinnými příslušníky. Tímto způsobem často docházelo 

k přepravě nedostatkového zboţí ze západu na východ.
22

 

 Rok 1982 byl pro Německo zásadní, co se diplomatických a ekonomických vztahů 

týkalo. Byl zvolen nový kancléř Helmut Kohl, který byl jednou z nejvýznamnějších osobností 

pro Německo.  Svými zásahy se zaslouţil o zmírnění inflace, také  sníţil státní dluh. Nedařilo 

se mu ovšem bojovat s přetrvávající nezaměstnaností. Za Kohlovy vlády byly v Německu 

uloţeny atomové rakety, přestoţe Strana zelených proti nim tolik bojovala. Zelení byli nově 

vznikající stranou, která vznikla z důvodu zintenzivnění průmyslové výroby a s ní 

souvisejícím znečišťováním ţivotního prostředí. Všemoţnými protesty se snaţili 

průmyslovou výrobu a z ní plynoucí škodliviny omezovat. Objevují se také návrhy, aby 

energie byly nově získávány ze zcela nových, pro ovzduší příznivých zdrojů. V této době lidé 

stále intenzivněji poţadují sjednocení východního a západního Německa. Němci z východu se 

postupně, díky příjmu západních televizních stanic, dovídali, jaký je ţivot na západě. 

Pochopili, ţe Německo by měl být zase jeden národ, který vţdycky měl společnou minulost, a 

proto stále více lidí veřejně demonstrovalo svůj názor. Tisíce lidí navíc tajně prchali na západ 

za vidinou lepší budoucnosti. Vše vyvrcholilo pádem Berlínské zdi 9. 11. 1989, neboť vláda 

Německé demokratické republiky tlakům lidu nemohla jiţ dále odolávat. Německo bylo 

znovusjednoceno, čímţ postupem času vznikla silná ekonomická mocnost, nejen v Evropě. 

Německo se oficiálně za sjednocené povaţovalo od 3. října 1990. 
23

 

   

Jak jiţ bylo popisováno výše, nezaměstnanost byla jedním z přetrvávajících problémů 

sjednoceného Německa. Spojením pracovní náplně určitých profesí, ať uţ v průmyslu či 

například v bankovnictví, se některé profese úplně vytratily. Průmyslová výroba byla i nadále 

omezována zvýšenými nároky na ochranu ţivotního prostředí, coţ značně brzdilo výroby a 

                                                 
22

Deutschland 1970-1980, dostupné z WWW 

<http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutschland1970-1980.html 28. února 2011 

 
23

  Deutschland 1980-1990, dostupné z www < http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutschland1980-

1990.html 28. února 2011 

http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutschland1970-1980.html
http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutschland1980-1990.html
http://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutschland1980-1990.html


18 

s ní související zisky. Situace byla natolik váţná, ţe v roce 1998 byli bez práce téměř 4 

milióny lidí. Německo bylo také vyhledávaným místem pro imigranty a uprchlíky z celého 

světa, především pak  z Turecka. Nezaměstnanost nepřestala německou ekonomiku zuţovat 

ani v následujícím desetiletí, na přelomu roku 2000 byli bez práce stále přes 4 milióny 

obyvatel. V následujících letech však německá ekonomika dosahovala stále lepších výsledků i 

v oblasti nezaměstnanosti. Strmý ekonomický růst byl však pozastaven ekonomickou krizí, 

která zasáhla celý svět. Německo s ní však bojuje velice dobře.
24

 

 

2.4.2 Současná ekonomická situace Německa  

 

Spolková republika Německo patří v současnosti k nejvýznamnějším ekonomikám 

světa. Měla vţdy nezastupitelné místo ve formování a v rozvoji Evropského společenství 

(Evropské unie). Řadí se k nejvýznamnějším světovým exportérům především strojírenského 

a automobilového průmyslu. V době před prvními projevy ekonomické krize vykazovala 

německé ekonomika velice dobré hospodářské výsledky. Příznivé byli i vyhlídky pracovního 

trhu. Hospodářství se nacházelo v podstatně lepší kondici, neţ tomu bylo před pěti lety. Hrubý 

domácí produkt si drţel svou vzrůstající tendenci. Negativní vývoj HDP a dalších 

ekonomických veličin se však projevil hned v 1. čtvrtletí roku 2009. Ironické ovšem bylo, ţe 

hlavní brzdou ekonomiky se stal do té doby její tahoun - export. Země s vysokou exportní 

kvótou, jsou silně závislé na vývoji zahraniční poptávky po vývozu a její případné propady 

jsou značně citelné v domácí ekonomice. Německá vláda se snaţila proti hospodářské recesi 

bojovat pomocí konjunkturálního programu. Jeho součástí byly mimořádné vládní výdaje a 

také celá řada daňových úlev. Tento program nebyl však jediný. V roce 2009 následoval 

druhy konjunkturální program, který měl do ekonomiky dodat dalších 50 miliard euro. Oba 

programy současně měly do ekonomiky napumpovat téměř 80 miliard euro, coţ byla nejvyšší 

částka uřčená k pozvednutí ekonomiky v historii Německa. Těmito programy mělo dojít 

k posílení nabídky na trhu bankovních úvěru prostřednictvím banky KfW – Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, která je státní bankou a byla zaloţena jiţ po druhé světové válce v souvislosti 

s Marshallovým plánem, v současné době slouţí především k financování národních 

podpůrných programů a programů z fondu Evropské unie. Dále se zavadí degresivní odpisy 

movitého majetku ve výši 25 %. To znamená, ţe firmy mohou v prvním roce odepisování 
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odepsat vyšší částky. V malých a středních firmách existuje moţnost zvláštních, 

zvýhodněných odpisů. Stát mnohem více podporuje rozvoj infrastruktury, především 

v ekonomicky slabších oblastech. Vláda na tento program navyšuje rozpočet o celé 3 miliardy 

euro. Jedním z dalších významných opatření je osvobození všech nově nakoupených vozů po 

dobu jednoho roku od placení daně z motorových vozidel. Vláda se také snaţí v rámci 

podpory průmyslu v Evropě vyjednat mírnější postoj k výši emisí oxidu uhličitého u 

automobilů. Státní banka KfW navyšuje svou nabídku spolufinancování základního kapitálu 

společností, čímţ se snaţí podpořit především mladé inovativní firmy. Stát se také snaţí 

pozvednout pro Německo vţdy komplikovaný a problematický trh práce. Pracovní úřady byly 

doplněny o další tzv. dodatkové kanceláře, které mají být jakýmsi zprostředkovatelem práce. 

Mimořádně podpůrné programy při hledání zaměstnání se zřizují především pro starší a méně 

kvalifikované osoby.
25

 

 

V roce 2009 tento Konjukturální program německé spolkové vlády pokračuje. 

Dosavadní ekonomická a vládní opatření se rozšiřují. Druhý balíček opatření nese oficiální 

název „Pakt pro zaměstnání a stabilitu v Německu za účelem zajištění pracovních míst, 

posílení růstových faktorů a modernizaci země“. Konkrétně se jednalo o tato opatření. 

Zvláštní pozornost se věnovala podpoře výzkumu a vývoje, protoţe to můţe být jednou 

z moţností, jak v německé ekonomice potlačit projevy krize. Dále se pak prosazovaly 

investice do zdravotního a školského systému. Stát se snaţil o zjednodušení procesů zadávání 

státních zakázek, zejména v oblasti stavebnictví. Součástí tohoto programy bylo také ručení 

úvěrů malých a středních firem ze strany státu. Tyto společnosti však musely splňovat předem 

stanovené podmínky pro tuto záruku. Německá vláda se také snaţila posílit poptávku po 

nových automobilech a současně zvýšit úroveň ochrany ţivotního prostředí. Kaţdému, kdo na 

své náklady nechá sešrotovat svůj starý vůz a koupí si nový, věnuje německá vláda 2 500 

Euro. Německo samozřejmě nezapomnělo ani na rodiny s dětmi a také pro ně byla určitá 

finanční část vyčleněna. V roce 2009 obdrţely všechny německé rodiny jednorázový 

příspěvek na kaţdé dítě ve výši 100 Euro, který nebyl ničím podmíněn.
26

 

V roce 2010 se německé hospodářství zotavilo rychleji neţ se předpokládalo. Zvýšil se 

hrubý domácí produkt a také celkový výkon ekonomiky. Nezaměstnanost se dostala na 
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úroveň, která odpovídala míře 7,7 %.  V důsledku pozitivního vývoje Němci opět více 

utráceli. 

 

 

2.4.3 Hrubý domácí produkt v Německu 

 

Hrubý domácí produkt v SRN prošel vzestupy a pády, stejně jako celá německá 

ekonomika. Koncem 80. let patřilo Německo k nejbohatším a ekonomicky nejúspěšnějším 

zemím Evropy. Hrubý domácí produkt vyjádřený na obyvatele, byl o 20 procent vyšší, neţ 

byl průměr Evropské unie. Ještě na počátku 90. let patřilo Německo mezi první tři 

ekonomicky nejsilnější země. Poté se však jeho pozice změnila. V polovině 90. let kleslo aţ 

na šesté místo (za Lucemburskem, Rakouskem, Dánskem, Belgií a Nizozemím). Hlavní 

příčinou tohoto propadu byly hlavně náklady spojené se sjednocením Německa, bylo nutné 

vyrovnat sociální a ekonomické rozdíly mezi západním a východním Německem. Ze státního 

rozpočtu byla vyhrazena částka přesahující 70 miliard euro. Finance slouţily k zajišťování 

důchodů, nezaměstnanosti, na výstavbu infrastruktury a také k podpoře průmyslu a podnikání. 

Průmyslová produkce má na východě rychlejší tempo růstu, přesto znatelné rozdíly mezi 

východem a západem přetrvávají. Východní Německo se stále potýká s téměř neřešitelným 

problémem nezaměstnanosti. Východ se potýká s dvakrát větší nezaměstnaností a o třetinu 

niţším HDP na hlavu. Snad kvůli ztíţeným pracovním příleţitostem se zde sníţil počet 

obyvatel o devět procent. To je jedním z důvodů, proč východní průmyslová výroba zůstává 

nadále slabší.“
27

 

 

K výraznějšímu zlepšení situace ekonomického růstu došlo v roce 2006, kdy 

ekonomický růst dosáhl 2,9. Také rok 2007 byl úspěšným, HDP opět rostl vysokým tempem 

meziročně o     2,5 %. Hospodářský vývoj byl podpořen domácí i zahraniční poptávkou. 

Největší podíl na růstu německého HDP měly exporty, které vzrostly o 8,3% se zvýšily o       

8,3 % (cenově očištěno). Přínosem na straně domácí poptávky byly především investice (růst 

0,9%). Začátkem roku 2008 se hospodářská konjunktura SRN zpomalila. Za první čtvrtletí 

vzrostl HDP o 1,3% a během dalších tří měsíců došlo dokonce k poklesu o 0,5%. Celkově se 

produkce zvýšila o 1,3%. Do vývoje HDP se (kromě exportů) pozitivně promítly především 
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investice ve stavebnictví a investice do strojů a zařízení. Naproti tomu spotřeba domácností 

vzhledem k rostoucím cenám spíše stagnovala. Začátkem roku 2009 byla spolková vláda          

o poznání optimističtější, když prognostikovala vývoj HDP -2,3%. Avšak již během prvního 

čtvrtletí 2009 bylo zřejmé, že recese bude mnohem hlubší.“ Hrubý domácí produkt se v roce 

2009 propadl o 4,7 %.“ 
28

 

V roce 2010 se téměř naplnily prognózy a HDP v Německu vzrostl o 3,6 %. Pro rok 2011 se 

prognózuje jeho růst o 2,4 %. 

 

Tab. 2. 1 Vývoj HDP v Německu v jednotlivých letech 

 

Rok 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 prognóza 2011 

HDP 1,30% 0,90% 2,90% 2,50% 1,30% -4,70% 3,60% 2,40% 

 

Zdroj: Spolkový statistický úřad 

 

2.4.4 Nezaměstnanost v Německu 

 

V souvislosti s poklesem hospodářského růstu, ke kterému došlo především díky 

zániku mnoha podniků bývalé NDR, začala od poloviny 90. let prudce narůstat 

nezaměstnanost. Situace na trhu se dlouho nelepšila, přestoţe spolková vláda výrazně 

podporovala tvorbu nových pracovních míst. Rok 2004 zaznamenal díky slabému 

hospodářskému růstu 4,4 milionů osob bez práce, to znamená, ţe v tomto období míra 

nezaměstnanosti dosáhla 11,7 %. V roce 2005 se situace ještě zhoršila. V únoru hlásila 

Spolková agentura práce dokonce přes 5 milionů oficiálně registrovaných nezaměstnaných. 

Situace byla velice váţná, tento stav byl vůbec nejhorší od dob poválečného Německa. Tato 

pro Německo extrémní nezaměstnanost představovala míru nezaměstnanosti dosahující 13 %. 

Nejvyšší nezaměstnanost vykazovala spolková země Meklenbursko, kde byl kaţdý čtvrtý 

obyvatel bez práce. V roce 2006, kdy došlo k výraznějšímu ekonomickému oţivení, se 

nepodařilo nezaměstnanost utlumit, stále dosahovala úrovně dvanácti procent. Aţ v roce 2007 

docházelo postupně k obrácení tohoto negativního trendu, v březnu míra nezaměstnanosti 

klesla na 9,8 %. Od tohoto okamţiku nezaměstnanost postupně klesala. V roce 2008 i 
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začátkem roku 2009 klesající tendence pokračovaly. Světová recese se projevila v březnu 

2009. Míra nezaměstnanosti v porovnání s březnem opět stoupala.
29

 

 

Začátkem roku 2009 předpokládala spolková vláda snížení počtu výdělečně činných 

osob o 0,7% při poklesu HDP o 2,3%. Zaměstnanost skutečně takto stagnovala, ale při 

propadu výkonu ekonomiky o 5%. V tomto případě měly vliv především politické stimuly         

a opatření jako zavedení „systému Kurzarbeit“ – systému zkrácené pracovní doby, kdy v 

rámci zachování pracovních míst stát doplácí zaměstnanci dvě třetiny ušlé mzdy                      

a zaměstnavateli uhradí až polovinu sociálního pojištění, které odvádí státu. Firmy takto 

mohou reagovat na hospodářkou recesi snížením produkce, aniž by musely začít 

propouštět.“
30

 

 

Tab. 2. 2 Míra nezaměstnanosti v Německu od roku 2001 

    

Rok Míra nezaměstnanosti v % 

2001 10,3 

2002 10,8 

2003 11,6 

2004 11,7 

2005 13 

2006 12 

2007 9 

2008 8,7 

2009 8,2 

2010 8 

prognóza 2011 7,5 

 

Zdroj: Spolkový statistický úřad 

 

2.4.5 Německý průmysl 

 

Průmysl v Německu představuje jedno z hlavních odvětví národní ekonomiky, 

přestoţe se v poslední době jeho význam sniţoval, díky růstu odvětví obchodu a sluţeb. 

Průmyslová výroba zahrnuje zpracovatelský průmysl včetně hornictví, výrobu a rozvoj 
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energii a také stavebnictví. Pokud bychom hodnotili průmysl v Německu za posledních deset 

let, pak by jeho vývoj vypadal zhruba následovně. V roce 2004 oproti roku 2003 průmysl 

vykazoval stagnaci, v roce 2005 se však jiţ projevil růst o 3,7 %. Rok 2006 přinesl velmi 

výrazný růst, který dosáhl 6,1 %.  V roce 2007 byl růst ještě vyšší a to 7,5 %. Pozitivní vývoj 

pokračoval také v prvním pololetí roku 2008, druhá polovina však přinesla nepříznivé dopady 

hospodářské krize, která se v průmyslu výrazně odrazila. Utlumení pokračovalo i během roku 

2009, s příchodem roku 2010 se však německý průmysl a zároveň celé německé hospodářství 

zotavuje rychleji, neţ se očekávalo. Podle hlavních německých spolkových institutů je 

Německo na nejlepší cestě k dalšímu hospodářskému růstu, který se v následujících letech 

projeví  v průmyslu.“
31

 

 

  Zpracovatelský průmysl v současnosti zaměstnává zhruba 6,1 miliónů pracovníků a 

dosahuje obratu 1 423 mld. Euro. V tomto odvětví se pohybuje zhruba 48 tisíc 

podnikatelských subjektů, kteří mají více neţ 20 zaměstnanců. Avšak pouhá necelá dvě 

procenta těchto firem tvoří společnosti, které zaměstnávají více neţ 1000 zaměstnanců.  

V minulosti byl zpracovatelský průmysl velmi silnou součástí německého průmyslu. Do 

prvních projevů krize měl vţdy rostoucí tendenci. V roce 2007 vzrostl dokonce o necelých      

8 %. Oproti tomu roky následující byly rapidně horší. „První polovina roku 2008 sice 

zachovala růstový trend, v souvislosti s globální hospodářskou krizí však došlo od podzimu 

2008 ke zpomalení výroby. Ještě markantněji se krize projevila v roce 2009. Mezi 23 obory 

zpracovatelského průmyslu jsou nejdůležitějšími výroba dopravních prostředků, strojírenství, 

elektrotechnický průmysl, potravinářství, chemický průmysl a kovo-zpracovatelský 

průmysl.“
32

 

Nejdůleţitější součástí německého průmyslu je však automobilové odvětví, které je 

ţádaným artiklem po celém světě.  Toto odvětví zaměstnává přibliţně 770 tisíc pracovníku a 

jeho roční obrat činí 230 miliard Euro. Celých šedesát procent výroby je určeno k exportu. 

Kaţdé sedmé pracovní místo v Německu přímo či nepřímo souvisí s automobilovým 

průmyslem. Pro Německo je nejvýznamnějším exportním segmentem s ročním obratem přes 

140 miliard Euro. Dopad krize negativně ovlivnil celkové výsledky automobilové výroby za 

rok 2008, přestoţe v jeho počátku si vedl ještě poměrně dobře. Celkový obrat poklesl o 0,9 %, 

celosvětová produkce německých výrobců pak poklesla také 0,9 %.  Podstatně výrazněji se 
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ovšem projevila krize v roce 2009, kdy roční obrat prudce klesl o 20,5 %. Výroba uţitkových 

a nákladních aut v této době v Německu klesla o více neţ 50 %, coţ se samozřejmě projevilo 

v celosvětovém vývoji výroby automobilů. 

Další významnou součástí německého průmyslu je chemický průmysl, který se svou 

produkcí a obratem řadí v celosvětovém měřítku na 3.místo za Spojenými státy a Japonskem. 

Současně náleţí k největším světovým exportérům. Ještě v roce 2007 se podílel 

desetiprocentní částí na obratu celého zpracovatelského průmyslu. „Přes vysoké ceny ropy, 

globální hospodářskou krizi a slabý dolar byla situace v chemickém průmyslu ve 2. polovině 

roku 2008 relativně dobrá. Za celý rok 2008 stoupl obrat (i když jen o 1,7% , vývozy stouply 

poměrně výrazně (o 6,3%), počet zaměstnanců se také (i když nepatrně o 0,3%) zvýšil. 

Investice vzrostly dokonce o 9,5%. Vliv globální finanční a hospodářské krize se plně projevil 

v roce 2009.  Export poklesl o 12,1%, obrat dokonce o 14,2% ve srovnání s předchozím 

rokem.“
33

 

Prosperujícím odvětvím průmyslu bylo v Německu vţdy odvětví elektrotechnické, 

které má stejně jako průmysl automobilový ve světě významnou pozici, především díky své 

kvalitě „Made in Germany“. „Elektrotechnický průmysl společně s IT technologiemi s počtem 

přes 800.000 pracovníků náleží v SRN k nejsilnějším odvětvím. Z pohledu exportních aktivit 

patří toto odvětví k německým nejsilnějším vývozcům. V celosvětovém měřítku je SRN v tomto 

oboru na třetím místě za USA a Japonskem. V souvislosti se vzestupem světového 

hospodářství v roce 2005 se zvýšil obrat o 10,5 % a vývoz dokonce o 19,7 %. Tak jako žádné 

jiné odvětví je elektrotechnika a elektronika závislá na zahraničním obchodě. 70,5 % obratu 

(včetně subdodávek) směřovalo do zahraničí a dovozní kvóta celého oboru přitom byla 67 %. 

V tomto trendu pokračoval elektrotechnický průmysl i v létech 2006 a 2007. Vývoj v 1. 

polovině roku 2008 byl pozitivní; druhá polovina roku byla poznamenána globální 

hospodářskou krizí. Jejím následkem došlo za celý rok 2008 k poklesu obratu (i když jen 

nepatrně - o 0,2%) a zřetelnějšímu poklesu vývozu (o 2,2%). Překvapivě se se o necelé jedno 

procento zvýšil počet zaměstnanců. Na výsledcích roku 2009 se plně projevil dopad globální 

finanční a hospodářské krize. Pokles obratu o více než jednu pětinu je dramatický.“ 

 

2.4.6 Stavebnictví 
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Po sjednocení Německa se stavební sektor potýkal s problémy. Od roku 1996 se 

nacházel v recesi. Tento pokles se týkal všech tří hlavních součástí stavebnictví: bytové, 

hospodářské a veřejné výstavby. Od roku 2006 se stavební průmysl vymanil z tíţivé recese, 

coţ bylo jednou z hlavních příčin opětovného ekonomického růstu Německa. Obrat stavební 

výroby v této době vzrostl o 9,2 %.  V roce 2007 pozitivní vývoj nadále pokračoval. Začátek 

roku 2008 probíhal obdobně, ovšem ve 4. čtvrtletí se projevila krize především v bytové 

výstavbě.„Prezident stavebního průmyslu Bodner uvedl, že celková hospodářská recese 

dopadne na stavebnictví nejpozději ve 2. polovině roku 2009. Východiskem pro stavebnictví je 

konjunkturální program spolkové vlády, kde pro něj největší význam mají následující 

opatření:“ 

- Spolková vláda zvýšila prostředky určené na obnovu spolkových dálnic, silnic a 

železnic o 2 mld. EUR 

- kromě toho investuje Spolek 750 mil. EUR do základní i energetické sanace 

spolkových budov 

- pro komunální investiční program dal Spolek k dispozici 10 mld. EUR 

- tato suma byla ze strany spolkových zemí a obcí doplněna (zvýšena) o 3,3 mld. EUR 

 

 Začátek roku 2010 vykázal jisté oživení, ale konjunkturální obrat je zatím ještě 

daleko. Hlavní svaz ve stavebnictví zůstává pro rok 2010 skeptický a začátkem tohoto roku 

očekával další pokles obratu, a to až  o 12 %.“
34

 

 

2.4.7 Zemědělství 

 

 Německé zemědělství patří k nejvýznamnějším producentům v rámci Evropské unie. 

Je na předních příčkách v pěstování řepky olejky, obilí a cukrové řepy. Je zároveň největším 

evropským producentem hovězího a vepřového masa. Význam zemědělství, lesnictví a 

rybolovu se často podceňuje z důvodu nízkého podílu na tvorbě hrubého domácího produktu.  

  „Celkem bylo v roce 2009 v tomto sektoru generováno 18,1 mld. Euro. Nejvíce se 

na výsledku podílejí spolkové země Bavorsko, Dolní Sasko, Bádensko-Virtembersko, Severní 

Porýní-Vestfálsko a dále s velkým odstupem nová spolková země Meklenbursko-Přední 
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Pomořansko.“ Celková zaměstnanost v tomto sektoru hospodářství vykazuje dlouhodobě 

klesající tendenci. V posledních letech se pohybuje kolem 2 %. 

V současnosti se Německo zaměřuje na oblasti ochrany spotřebitele, zemědělství a výţivy, 

ochranu a správné zacházení se zvířaty a samozřejmě na ochranu ţivotního prostředí a 

venkova. 

 

2.4.8 Služby 

 

Sektor sluţeb můţeme ve Spolkové republice Německo rozdělit na následující: 

- maloobchod, velkoobchod, přeprava a komunikační sluţby 

- sluţby podnikům (finanční sluţby) 

- osobní sluţby (pohostinství, sluţby pro domácnosti) 

- sociální sluţby (sluţby státu, soukromé sluţby – vzdělávání atd.) 

 

Sluţby představují nejvýznamnější část německé ekonomiky. Na tvorbě hrubého domácího 

produktu se podílí téměř 70 %. Např. v roce 2009 činil roční obrat tohoto sektoru 1 560,69 

miliard Euro a jeho podíl na HDP stoupl na 72,56 %. Od roku 2003 doposud se ve sluţbách 

projevuje vzrůstající tendence také v zaměstnanosti. V současnosti je v terciálním sektoru 

zaměstnáno téměř 75 % všech zaměstnaných.
35

 

 

2.4.9 Obchod 

 

 Obchodem rozumíme velkoobchod a maloobchod.  Maloobchod v Německu 

zaměstnává téměř 6 % veškerého pracujícího obyvatelstva. Dosahuje ročního obratu kolem 

510 miliard Eur. Samostatně zde působí 410 tisíc maloobchodních firem.  

 Stejně jako u maloobchodu docházelo také v tomto sektoru k poklesu hospodářských 

výsledků, pokles byl citelný především v počtu zaměstnanců a obratu. Situace se zlepšovala 

od roku 2003 aţ téměř do počátku světové krize, kdy byl také tento sektor hluboce zasaţen. 

V roce 2009 obrat ve velkoobchodě znatelně poklesl a to o téměř 16 %. Vývoj velkoobchodu 

je jednou z klíčových veličin a dokáţe předpověď další ekonomický vývoj, protoţe má dopad 

také na ostatní sektory. V roce 2010 se projevila počínající konjunktura a obrat meziročně 
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vzrostl reálně o tři desetiny procenta. Německý velkoobchod zaměstnává něco kolem 1,2 

miliardy lidí, coţ činí 2,3 % všech zaměstnaných. Většina německých firem působí, jak na 

domácím tak na zahraničním trhu.  Velkoobchod je zastřešen Spolkovým svazem 

velkoobchodu a zahraničního obchodu.  

 

2.4.10  Cestovní ruch 

 

 Cestovnímu ruchu přikládá spolková vláda stále větší důleţitost, neboj tato oblast se 

stále dynamicky rozvíjí. Ve spolkovém sněmu dokonce existuje parlamentní výbor pro 

turismus. V současné době je v turismu zaměstnáno kolem 7 % všech pracujících v Německu 

a jeho podíl na celkovém hrubém domácím produktu země se pohybuje na úrovni 8 %. 

 „Na německém trhu působí kolem 11 tisíc touroperátorů a cestovních agentur 

včetně organizátorů business cest. Největší z nich disponují vlastní rozsáhlou prodejní sítí. 

Rozhodujícími hráči je 61 touroperátorů, přičemž prim hraje šestice TUI Deutschland (2008: 

13 miliónů klientů, obrat 4,722 mld. Euro), Thomas Cook (2008: 5,5 miliónu klientů, obrat 

2,84 mld. Euro), Rewe Touristik (5,7 miliónu klientů, obrat 2,8 mld. Euro), Alltours, FTI a 

Öger - Gruppe s celkovým tržním podílem kolem 64%.“ 

 

2.4.11  Infrastruktura 

 

 V oblasti dopravy se v posledních letech diskutovalo především o kvalitativních 

otázkách dopravy – mobilita zboţí a osob, bezpečnost silniční a letecké dopravy a naplnění 

Spolkového plánu dopravních cest.  

 ¨ 

 V rámci infrastruktury je její důleţitou součástí také energetika. V posledních letech 

v Německu klesá spotřeba primárních energetických zdrojů. Primární energetické zdroje 

zahrnují tzv. fosilní zdroje (ropa, uhlí, zemní plyn), jaderné zdroje a obnovitelné energetické 

zdroje. Např. v roce 2009 byla spotřebovávaná především energie fosilního původu – 78 %, 

přestoţe poptávka po ropě meziročně mírně klesla. Německo tuto komoditu importuje 

především z Ruska. Spolková vláda podporuje rozvoj tzv. obnovitelných zdrojů energie. 

V rámci Evropy patří Německo v této oblasti ke špičce. 
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2.4.12 Německo a pomoc rozvojovým ekonomikám 

 

 Německo se dlouhodobě řadí k pěti největším donorským zemím na světě. „Podle 

expertů i vládních míst znamená německá zahraniční rozvojová pomoc vedle plnění zásadních 

zahraničně-politických a humanitárních úkolů rovněž významný přínos ekonomice země. 

Studie německého ekonomického Ifo–Institutu z Mnichova uvádí, že jedna miliarda Euro, 

vydaná z veřejných zdrojů na rozvojovou pomoc, vyvolává minimálně další tři „nové“ 

miliardy v exportu zboží a služeb, generuje zhruba 10 mld. Euro HDP a cca 2 mld. Euro 

příjmů státního rozpočtu.“ 

  

 V minulosti bylo v této oblasti Německo v první trojce spolu s USA a Japonskem, 

ovšem díky recesi, která přišla na začátku milénia, Německo svou původní pozici ztratilo. 

Ročně se  z německé pokladny daruje přibliţně 0,37 % HDP.   

Bilaterální spolupráce zahrnuje technické spolupráce, stipendia, půjčky, prominutí dluhů a 

samozřejmě humanitární pomoc. „Do multilaterální rozvojové pomoci jsou započítávány jak 

příspěvky Německa do fondů a do rozpočtu EU, tak členské příspěvky OSN a jejím 

agenturám, příspěvky do Světové banky a MMF, jakož i členské vklady do regionálních 

rozvojových bank.“
36
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3 Mezinárodní ekonomické vztahy České republiky a Německa 

3.1 Vztahy v minulosti 

 

Česká republika byla od nepaměti s Německem spojena jak z ekonomického, tak také 

z historického hlediska.  Německo je nedůleţitějších pohraničním sousedem České republiky. 

Vzájemná hranice je 811 km dlouhá. Přestoţe vzájemné vztahy prošly komplikovaným 

historickým vývojem, zdá se, ţe dnes jsou jiţ vztahy v pořádku a mezi oběma zeměmi 

probíhá intenzivní ekonomická spolupráce. 

Okupace a poté odsun Němců byly bezesporu nejtragičtějším obdobím vzájemných 

vztahů. Mnichovem 1938 byly zpřetrhány veškeré pozitivní ekonomické vazby, které se 

vytvářely po dlouhá staletí. Před válkou Češi a Němci spolupracovali především 

v pohraničních oblastech ve sklářském a textilním průmyslu. Díky hospodářské krizi v roce 

1929 však byla tato spolupráce narušena. V tehdejším Československu krize udeřila velmi 

znatelně a lidé se z ní jen těţce vymaňovali. Nezaměstnanost v dříve kvetoucí ekonomice 

českého pohraničí se vyšplhala aţ na téměř 20 %, coţ byl trojnásobek nezaměstnanosti v celé 

republice.  Naopak ekonomická progrese nacistického Německa budila dojem, ţe nacismus by 

mohl být jednou z moţností, jak z krize. To přispělo k radikalizaci do té doby poklidného 

sudetoněmeckého obyvatelstva, které se snaţilo zlepšit ekonomickou situaci 

v Československu, které bylo násilně připojeno k Třetí říši. Veškeré bezpečnostní sloţky 

včetně vlády byly podřízeny říšským orgánům.  V hospodářských a dalších významných 

otázkách se prosazovala německá politika. Regionálními orgány okupační správy se staly tzv. 

oberlandráty, které měly kontrolovat plnění říšských poţadavků. Předsedou vlády se stal 

v roce 1939 A. Eliáš. Jeho vláda se v rámci moţností snaţila hájit zájmy československého 

hospodářství, stability a částečně udrţovala spojení s exilem. V roce 1942 však nastoupila 

vláda nová, ve které zasedl také německý ministr hospodářství a práce Walter Bertsch, který 

samozřejmě prosazoval raději německé zájmy.
37

 

Konec války s sebou přináší velkou demografickou bouři. Tisíce německých obyvatel 

opouštěli Československo a mířily do poraţeného Německa. Většinou tyto odchody nebyly 

dobrovolné a hovořilo se o tzv. násilném odsunu Němců, kteří byli nuceni zanechat zde svá 

obydlí i drobná podnikání a urychleně opustit Československo. Jejich majetku se poté 

částečně ujali Češi, případně byl zestátněn. Od července 1945 byla zaváděna v pohraniční 

oblasti různá diskriminační opatření, které hrubě porušovaly základní lidská prává německých 
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obyvatel, kteří v pohraničí zůstali. Byly zakázány sňatky mezi Čechy a Němci, pod hrozbou 

pokuty Němci nosili na levé ruce pásku s písmenem N, nakupovat směli pouze ve 

vyhrazených hodinách a tak dále. Odhaduje se, ţe Československý stát v tomto období vydání 

dekretů zkonfiskoval movitý a nemovitý majetek v přibliţné hodnotě 20 miliard amerických 

dollarů. Odsun byl na popud americké okupační správy v Německu zastaven v roce 1946, 

neboť válkou ochromené hospodářství jiţ nebylo schopno přijímat další uprchlíky 

z Československa. V letech 1950-1951 proběhla další vlna odchodu německého obyvatelstva. 

České úřady se snaţily situaci v pohraničí řešit, bylo třeba zajistit chod důleţitých závodů a 

továren, které díky odchodu svých zaměstnanců nebyli schopné nadále udrţet svou produkci. 

Do československého pohraničí přicházeli stále častěji emigranti z východních oblastí Evropy 

a Romové ze Slovenska, kteří zajišťovali chod především opuštěných uhelných dolů. Tato 

oblast poměrně chudých obyvatel se později stala velkou oporou Komunistické strany 

Československa.  

V době komunismu bylo celé téma vysídlení velmi tabuizováno. V této době 

udrţovalo Československé diplomatické a ekonomické vztahy pouze s Německou 

demokratickou republikou, která sdílela centrálně plánované hospodářství.
38

 Československo 

do sjednocení Německa v roce 1990 obchodovalo především se spolkovou zemí Sasko. 

Veškeré vzájemné hospodářské vztahy probíhaly pod taktovkou Rady vzájemné hospodářské 

pomoci, která byla obchodní organizací sdruţující země východní Evropy. Teprve aţ po 

rozpadu sovětského bloku a po sjednocení Německa se česko-německá spolupráce rozvíjela 

dále. 

„Postoj sjednoceného Německa vůči České republice byl určován nejen postavením 

Německa v Evropě, ale také způsobem jakým ČR svého největšího souseda vnímala svého 

největšího souseda. Vzájemné vztahy ČR a Spolkové republiky Německo v 90. letech 20. 

století bylo možno vnímat ve dvou základních rovinách, multilaterální a bilaterální. 

Bilaterální rovina navazovala na korektní vztahy mezi ČSSR a Západním Německem před 

rokem 1989, zatížena především otázkami vyplývající především z česko-německé 

minulosti.“
39

 

 

„Sjednocení Německa roku 1990 přineslo zásadní otázku, zda SRN zůstane i nadále 

proevropsky orientovaným státem a nebude usilovat o obnovení své mocensko-politické 

pozice ve středu Evropy. Navzdory předpovědím některých teoretiků realistického směru 
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v mezinárodních vztazích si Německo i po sjednocení zachovalo podstatnou část zahraniční 

politiky, které byly směrodatné pro zahraniční politiku po válce. Smlouvy o EU v Maastrichtu 

byly označovány jako vrchol internacionalizace poválečného Německa.“ 

 

3.2 Porevoluční ekonomické vztahy ČR a SRN  

 

Pád ţelezné opony byl prvním krokem ke zvýšení intenzity hospodářských vazeb mezi 

Německem a Českou republikou. Částečná liberalizace obchodu byla moţná díky asociačním 

dohodám mezi Evropským společenstvím a mezi státy Visegrádu, které byly podepsány 

v roce 1991. Ovšem jiţ v roce 1990 bylo Německo nejvýznamnějším obchodním partnerem 

států Visegrádu. Československý export vzrostl od roku 1989 do roku 1992 o neuvěřitelných 

173 %. Německý export také zaţíval velmi příznivé období a vzrostl o 166 %. V následujícím 

období 1993-1995 byl německý vývoz do České republiky stále na vzestupu. Náhlé otevření 

trhů ve střední a východní Evropě velkou šanci. Ve srovnání s francouzskými či americkými 

konkurenty mělo Německou velkou výhodu především díky geografické a kulturní blízkosti 

regionu. Německé firmy se aktivně podílely na zakládání joint-ventures
40

 ve střední Evropě. 

Za nejúspěšnější se povaţuje projekt joint-ventures mezi německým Volkswagenem a českou 

automobilkou Škoda. Byla to největší soukromá německá investice ve střední Evropě na 

počátku devadesátých let. Podíl německých investic u nás takto stoupl v roce 1991 na 86 % 

všech přímých zahraničních investic. Poté trend růstu německých investic pokračoval i 

nadále, ovšem jiţ mírnějším tempem. V roce 1997 tvořily německé přímé investice v České 

republice téměř jednu třetinu všech německých zahraničních investic ve střední a východní 

Evropě. 

„Zbožovou strukturu je vývozu a dovozu SRN se státy střední Evropy je možno 

charakterizovat dělbou práce. Základním znakem bylo dominantní postavení strojírenské 

produkce kompletních strojů vyvážených ze SRN. Naopak v reformních zemích jako ČR 

v první polovině 90.let převažovala výroba komponentů a nekvalifikovaných dílů, které 

vyžadovalo intenzivní zpracování náročné na pracovní sílu“
41
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Předchozí události tedy vysvětlují, proč se Spolková republika Německo v minulosti 

tolik snaţila integrovat  do českého ekonomického prostředí. Později se ukázaly snahy 

Německa o další evropskou integraci státu střední a východní Evropy, které byly pro 

Německo velice výhodným partnerem zaručujícím ekonomický růst. Německo bylo 

povaţováno za advokáta zemí ucházejících se o členství v Evropské unii. Jiţ na summitu 

v Essenu (1995) Německo podporovalo vstup České republiky do unie. 

„Chování německé vlády při vyjednávání mezi EU a kandidátskými zeměmi můžeme 

demonstrovat na otázce volného pohybu pracovních sil, která byla důležitá rovněž pro Českou 

republiku. V tomto bodě vláda SRN prosadila jako společnou pozici EU návrh flexibilního 

přechodného období, které omezilo volný pohyb pracovních sil z kandidátských zemí do 

vybraných států Evropské unie. Spolková vláda chtěla vyjít vstříc požadavkům odborů a 

chránit pracovní trh SRN. Ve skutečnosti v SRN chyběly již před rozšířením EU kvalifikované 

pracovní síly v řadě odvětví. Společnou pozici EU, která převzala německé návrhy, potvrdila 

Evropská rada v Göteborgu v červnu 2001. Polsko a Česká republika akceptovaly při 

jednáních plánované omezení volného pohybu pracovních sil (až na možných sedm let) jako 

poslední ze států střední a východní Evropy. 

Výše uvedený příklad německého chování dokládá schopnost SRN prosadit se 

v záležitostech, které spolková vláda považuje za zásadní. Přestože podle odborných odhadů 

omezení volného pohybu pracovních sil již v prvním roce po rozšíření vedlo ke ztrátám 

hospodářského růstu o 0,3 až 0,5 % HDP v celé EU. Spolková republika Německo prodloužila 

omezení volného pohybu pracovních sil na svém území do roku 2011 a využila tím maximální 

sedmileté možné délky platnosti přechodného období.“
42

 

 

3.2.1 Česko-německé smlouvy 

 

Česká republika je v současnosti jedním z nejdůleţitějších obchodních partnerů 

Spolkové republiky Německo. Německý export do ČR je na třináctém místě (před námi jsou 

např. Švýcarsko, Polsko, Čína). Historické spory, jak se zdá, jiţ nadále nezasahují do 

vzájemných obchodních vztahů. Mezitím byla podepsána celá řada smluv a dohod o vzájemné 

podpoře a ekonomické spolupráci. Jmenujme například Smlouvu o dobrém sousedství a 

přátelské spolupráci z roku 1992 nebo například Česko-německý fond budoucnosti. Tento 

fond byl zaloţen v roce 1997. Jedná se o mezinárodní instituci se sídlem v Praze, která má za 
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úkol dohlíţet na dodrţování slibů ve smyslu vzájemné podpory a spolupráce v rámci Evropy. 

Z tohoto fondu mají být financovány konkrétní projekty pro udrţení dobrých sousedských 

vztahů. Nepodporuje však jen ekonomické zájmy nýbrţ také zájmy sociální, především 

podpora dobrých vztahů mezi mladými lidmi. 

K základním dohodám a smlouvám ekonomického a pracovně-právního charakteru dále patří: 

 

- Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SRN o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a 

technické spolupráce (č. 83/1975 Sb., podepsaná dne 22. 1. 1975 v Bonnu, platná ode 

dne podpisu) 

- Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně investic (č. 573/1992 Sb., 

podepsaná dne 2. 10. 1990 v Praze, platná od 2. 8. 1992) 

- Dohoda o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 18/1984 Sb., 

podepsaná dne 19. 12. 1980 v Praze, platná od 17. 11. 1983) 

- Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o 

započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové 

republice Německo, Praha , 12. 01. 2004 (č. 37/2004 Sb. m. s) 

- Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Spolkovým ministerstvem pro 

životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů SRN o uskutečnění 

společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění 

životního prostředí přecházejícího hranice (č. 300/1996 Sb., podepsaná dne 

24.10.1996 v Bonnu)
43

 

 

Po vstupu ČR do Evropské unie nedošlo ke zrušení platnosti těchto smluv, ačkoliv 

některá jejich ustanovení se stala překonanými (obsolentní) nebo byla překryta legislaturou 

EU (acquis communautaire).
44
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3.2.2 ČR a organizace podporující mezinárodní obchod s Německem 

 

CzechTrade: Tato organizace funguje více neţ 10 let. Jiţ před vstupem České 

republiky do Evropské unie podporovala naše firmy v zahraničí. V současnosti má 

CzechTrade zastoupení ve 35 zemích světa.  Své zastoupení má také v Německu, kde zastává 

zájmy českého exportu. Jeho sídlo se nachází v Kolíně nad Rýnem, v jehoţ okolí se rozkládá  

nejznámější průmyslová oblast Německa. V této oblasti nalezneme odvětví od těţby černého 

uhlí aţ po hightech technologie. V této spolkové zemi mají svá významná zastoupení 

automobilky Ford (Köln), Opel (Bochum), Daimler (Düsseldorf).  Nordheim Westfallen je 

také centrem chemického průmyslu, sídlí zde farmaceutická společnost Bayer AG.  

Energetický gigant E.ON, který obstarává téměř 30 % roční německé energetické spotřeby. 

Potravinářský průmysl zde také nechybí, Dr. Oetker je bezesporu významným světovým 

hráčem na poli potravinářského průmyslu. 

Organizace CzechTrade spolupracuje ve většině případů jiţ se společnostmi, jeţ do 

Německa aktuálně exportují, jejich úkolem je zkvalitnění vzájemné spolupráce. Jsou ovšem 

také prostředníkem pro nové společnosti, které by o export do SRN měly zájem, chybí jim 

však potřebné informace. Některé české firmy si dokáţí, vzhledem k blízkosti německého 

trhu, potenciální obchodní partnery nalézt samy. CzechTrade pomáhá také v oblasti vhodné 

marketingové komunikace. 

 

CzechInvest: Tato agentura byla zaloţena v roce 1992 Ministerstvem průmyslu a 

obchodu. Zabývá se především nabídkou investičních pobídek a dalších doplňkových sluţeb, 

jako jsou poradenské sluţby a poskytování ucelených informací českým firmám orientujících 

se na zahraniční obchod. 

„V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií 

CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak 

z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku 

v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, 

která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české 

firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. 

Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji 

domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí.“
45
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3.2.3 Nejvýznamější německé firmy a investoři v České republice 

 

Pokud bychom měli hodnotit jednotlivé spolkové země, pak mezi nejvýznamnější 

právě pro Českou republiku patří Bavorsko. Velké mnoţství investorů z Bavorska 

upřednostňuje Českou republiku především díky regionální a kulturní blízkosti. Němečtí 

investoři povaţují Českou republiku v rámci střední a východní Evropy za nejatraktivnější 

region pro své investice. Přes stále probíhající hospodářskou krizi je Česko povaţováno za 

stabilní ekonomické prostředí. „Vyplývá to z průzkumu, který německé hospodářské komory 

provedly mezi 1000 německými investory v 15 zemích střední a východní Evropy. Německé 

firmy jsou dlouhodobě nejvýznamnějšími zahraničními investory v Česku.“ 
46

 

Největším německým investorem u nás je automobilka Volkswagen, dále pak společnost 

Siemens, který má svou pobočku také v Ostravě. Důleţitou roli na českém trhu hraje také 

německá společnost T-Mobile. Celkem se odhaduje, ţe na českém trhu operuje 3500 aţ 4000 

německých společností. 

Za zmínku stojí také podíl německých společností v alternativní energetice, především 

v solárních elektrárnách. V období solárního boomu Češi zaváhali a nechali tento prostor na 

trhu zahraničním, zejména německým společnostem, které z tohoto velice profitovaly, neboť 

české firmy s elektrárnami neměly tehdy ţádné zkušenosti, najímaly proto montáţní firmy 

z Německa, které této pozice okamţitě vyuţily a samy v Česku investovaly. V současné době 

tvoří celou polovinu zahraničních vlastníku solárních elektráren právě Němci, kteří to mají 

k nám přece jen nejblíţe.
47

 

 

3.2.4 Investiční klima v Německu 

 

V Německu neexistuje ţádná legislativa upravující investiční aktivity zahraničních 

firem. Je zde garantována zásada svobody ţivnostenského podnikání. Takto zahraniční 

investoři získávají v podstatě stejné postavení jako investoři domácí, coţ je velice příznivé. 

Znamená to však, ţe pro zvláštní profese je třeba splnění stejných podmínek, zahraniční 

osoby nemají nárok na ţádné úlevy či jiné pobídky. 

 

Zahraniční podnikatelé mohou realizovat své záměry některým z následujících způsobů: 

                                                 
46

E 15 – ekonomické zpravodajství, dostupné z www < http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/cesko-

zustava-pro-nemecke-firmy-nejatraktivnejsi-v-regionu  28.března 2011 
47

Lidové noviny, dostupné z www <http://www.lidovky.cz/slunecni-elektrarny-patri-cizincum-dba-

/ln_noviny.asp?c=A100811_000066_ln_noviny_sko&klic=238347&mes=100811_0  28. března 2011 

http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/cesko-zustava-pro-nemecke-firmy-nejatraktivnejsi-v-regionu
http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/cesko-zustava-pro-nemecke-firmy-nejatraktivnejsi-v-regionu
http://www.lidovky.cz/slunecni-elektrarny-patri-cizincum-dba-/ln_noviny.asp?c=A100811_000066_ln_noviny_sko&klic=238347&mes=100811_0
http://www.lidovky.cz/slunecni-elektrarny-patri-cizincum-dba-/ln_noviny.asp?c=A100811_000066_ln_noviny_sko&klic=238347&mes=100811_0
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- zaloţením podniku v částečném či plném vlastnictví 

- koupí existujícího podniku 

- podílem v podniku 

- zaloţením společného podniku 

- vybavením podniku výrobními prostředky či půjčkami 

 

„Se Spolkovou republikou Německo byla dne 2.10.1990 uzavřena Dohoda o podpoře a 

vzájemné ochraně investic (č.573/1992 Sb.), která vstoupila v platnost 12. srpna 1992. 

Vzhledem k potřebě silného kapitálového vybavení pro zahraniční investory v SRN nepatří ČR 

na tomto poli dosud k výrazněji se angažujícím zemím. Stav českých přímých zahraničních 

investic k 1.1.2009 činil 250,3 mil. EUR, v roce 2009 přiteklo od nás do SRN 102,6 mil EUR. 

Podíl ČR na celkovém přílivu investic do SRN činí cca. 0,04%. V současné době působí v 

Německu přibližně 250 českých firem s 9 000 zaměstnanci. Německá spolková banka eviduje v 

průměru 7 českých podniků působících v SRN s bilanční sumou více než 3 mil. EUR a 

kapitálovým podílem přesahujícím 10%.“
48

 

 

3.2.5 Přímé zahraniční investice z Německa 

 

Je zřejmé, ţe přímé zahraniční investice hrají velmi důleţitou roli v české ekonomice. 

Spolková republika Německou je spolu s Nizozemskem našim největším zahraničním 

investorem. Loňský rok však stejně jako u německého dovozu zaznamenal výraznější pokles. 

 Došlo k odchodu několika zahraničních investorů z České republiky. V roce 2010 

v České republice podle Ministerstva průmyslu a obchodu investovali nejvíce společnosti 

z Rakouska, dále pak z Belgie a Spojených států, je tedy jasné, ţe Němci i Nizozemci se stáhli 

do ústraní. Podle CzechInvestu je příčinou celkového poklesu zahraničních investic nejen 

krize, ale také příliv investic do výzkumu a vývoje, které nejsou tak finančně náročné.
49

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Investiční klima v Německu, dostupné z www <http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-investicni-

klima/9/1000636/  5. dubna 2011  
49

 Příliv přímých zahraničních investic, dostupné z www <http://www.finance.cz/zpravy/finance/266178-priliv-

primych-zahranicnich-investic-poklesl/ 12. dubna 2011 



37 

Tab. 3.1 Celkové německé přímé zahraniční investice v ČR od roku 2006 

 

     Rok 
investice v mil 

 EUR 

2006 12612,6 

2007 11970,7 

2008 11731,1 

2009 11985,1 

2010 -28,1945 

 

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/pzi/index.html (vlastní úprava) 

 

3.2.6 Zahraniční obchod 

 

Zahraniční obchod, jako součást mezinárodních ekonomických vztahů, obecně řadíme 

k historicky nejstarší a doposud významné formě vnějších hospodářských vztahů.  Jeho vliv 

na rozvoj jednotlivých zemí se projevil podstatným způsobem v době po 2. světové válce. 

Zahraniční obchod tedy velice ovlivňuje jednotlivé konkrétní ekonomiky, ale také 

ekonomický růst ekonomiky světové. 

Pokud bychom hodnotili ekonomiky různých zemí, narazili bychom výrazné rozdíly 

v závislosti na typu ekonomiky, jejich vyspělosti a rozměru. 

„Přesto lze označit některé funkce jako obecně platné: 

- transformační funkce, tzn. vliv zahraničního obchodu na utváření stavu vnitřní 

ekonomické rovnováhy 

- funkce růstová, tzn. naplňování hlediska ekonomie času s výsledkem úspory národní 

práce při zapojení do mezinárodní dělby práce 

- zahraniční obchod může za určitých specifických podmínek působit jako bariéra růstu 

domácí ekonomiky 

- vzájemná interakce mezi růstem (či poklesem) národního důchodu, růstem (či 

poklesem) dovozu a růstem (či poklesem) vývozu.“
50

 

 

Transformační funkci můţeme vyjádřit jako přeměnu struktury domácí produkce ve strukturu 

ţádoucí v oblasti uţití. Tato funkce je zvlášť výrazná u relativně menších ekonomik, ve 

kterých je moţno korigovat určité limity (např. přírodní) dovozními toky. Takovou 

ekonomikou je Česká republika. „Transformační působení zahraničního obchodu má rostoucí 

                                                 
50

 PLCHOVÁ A KOL., Zahraniční ekonomické vztahy ČR, OECONOMICA 2003, str. 5 

http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/pzi/index.html
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význam i ve vztahu ke zvyšování ekonomické vyspělostí zemí. Současně vyspělejší ekonomika 

je charakteristická růstem výrobní specializace, což při rozšiřování sortimentu spotřeby nutně 

vyžaduje růst dovozu. Překonávání domácích limitů umožňuje ekonomický růst, např. využití 

zahraničních pracovních sil, dovoz specializovaných součástí, využití zahraničních úvěrů.“
51

 

 

3.2.7 Zahraniční obchod mezi ČR a SRN 

 

Zahraniční obchod podpořil v minulých letech zásadním způsobem českou 

ekonomiku. Zejména v roce 2010 byl export prostředkem překonání  krize.  Oproti roku 2009, 

jenţ byl pro českou i německou ekonomiku krizový, se rok 2010 dostal na mnohem lepší 

čísla. Vývoz se v tomto roce zvýšil o 19 % a to na 139,8 miliard Euro. Obchodní bilance se 

tak od roku 2005 dosáhla druhého nevyššího výsledku, salda ve výši 4,9 miliard Euro. 

Při celkovém zhodnocení je zřejmé, ţe český dovoz se ve srovnání s loňským rokem zvýšil o 

25,4 % na hodnotu 94,7 miliard Euro. Vzrostl také český vývoz, a to o 23,2 % na částku ve 

výši  99,6 miliard Euro.
52

 

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, Česká republika má s Německem dlouhodobé ekonomické vztahy, 

zaloţené na zahraničním obchodě. Dopad ekonomické krize však v předchozích letech přispěl 

k útlumu exportu, nejen do Spolkové republiky Německo. V současnosti je export opět na 

velmi pozitivních hodnotách. Cela jedna třetina českého vývozu směřuje právě do Německa.  

„Vzájemný obchod dosáhl v roce 2009 objemu 47,5 mld. Euro, což představuje pokles 

o 13 % oproti předchozímu roku. Česká republika má přitom kladné saldo zahraničního 

obchodu ve výši 2,3 mld. Euro (vývoz z  ČR do Německa: 24,9 mld. Euro, dovoz z Německa do 

ČR: 22,6 mld. Euro.“
53

 

„Jako místo s dlouhou tradicí v průmyslu zůstává Česká republika atraktivní lokalitou pro 

zahraniční investory. Dceřiné společnosti zahraničních podniků dnes zajišťují více než 50 % 

české průmyslové výroby, více než třetinu zaměstnanosti v průmyslu a cca. 70 % českého 

                                                 
51

 PLCHOVÁ A KOL., Zahraniční ekonomické vztahy ČR, 2003,OECONOMICA str. 5 
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Aussenhandel Tschechiens, dostupné z www <http://www.tschechien-online.org/news/17866-tschechiens-

aussenhandel-2010-rekordvolumen/  1. dubna 2011 
53

 Německé velvyslanectví v Praze, dostupné z www< http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/05/Deutsch-

tschechische_20Wirtschaftsbeziehungen/Deutsch__tschechische__Wirtschaftsbeziehungen__cz.html  2. dubna 

2011 

http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/05/Deutsch-tschechische_20Wirtschaftsbeziehungen/Deutsch__tschechische__Wirtschaftsbeziehungen__cz.html
http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/05/Deutsch-tschechische_20Wirtschaftsbeziehungen/Deutsch__tschechische__Wirtschaftsbeziehungen__cz.html


39 

exportu. Česká republika je členem všech významných mezinárodních hospodářských 

organizací.“
54

 

Důleţitou spoluprácí mezi Českou republikou a Německem je oblast politiky 

ţivotního prostředí. „Česká republika souhlasila s cíli EU na snížení emisí a s docílením 20% 

podílu obnovitelných energií na energetickém mixu do roku 2020. Výraznější snížení oxidu 

uhličitého o 30% je v současné době odmítáno. V klimatické a energetické politice (zejména v 

oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické efektivnosti a úspor) spolupracuje Česká 

republika úzce s Německem. Největší část investic do ochrany životního prostředí připadá na 

zásobení vodou a zpracování odpadních vod, na boj proti znečištění ovzduší a na odpadové 

hospodářství. Úzká a celkově úspěšná česko-německá spolupráce v oblasti životního prostředí 

na bázi dohody z roku 1996 se zaměřuje na přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany 

přírody, zkoušek ekologické únosnosti, průmyslových nehod, zajištění čistého ovzduší a 

zásobení vodou stejně jako zpracování odpadních vod. Německo přitom financovalo 13 česko-

německých projektů ve výši celkem 49,6 mil. Euro z programu „Investice ke snížení 

ekologických zátěží“. Také na úrovni spolkových zemí zde existuje úzká spolupráce. Poslední 

takové sezení proběhlo na zasedání česko-německé komise pro životní prostředí 29.března 

2010 v Drážďanech.“
55

 

 

3.2.8 Dovoz automobilů z Německa 

 

Jednou z nejvýznamnějších součástí česko-německého zahraničního obchodu je dovoz 

automobilů a jiných osobních motorových vozidel. Dle dat zveřejňovaných na stránkách 

Českého statistického úřadu je zřejmé, ţe od roku 2000 do roku 2008 měl dovoz automobilů 

do České republiky stoupající tendenci. S úderem krize se ovšem německý dovoz k nám 

postupně sniţoval. Trh s automobily pociťoval značné potíţe od druhé poloviny roku 2009, 

kdy dovoz z Německa mírně klesl. Situace se však i nadále nelepšila a rok 2010 přinesl velké 

sníţení dovozu automobilů do České republiky, jak lze vyčíst z tabulky Českého statistického 

úřadu. 
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 Německé velvyslanectví v Praze, dostupné z www <http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/05/Deutsch-

tschechische_20Wirtschaftsbeziehungen/Deutsch__tschechische__Wirtschaftsbeziehungen__cz.html  2. dubna 

2011 
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 Německé velvyslanectví v Praze, dostupné z www< http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/05/Deutsch-

tschechische_20Wirtschaftsbeziehungen/Deutsch__tschechische__Wirtschaftsbeziehungen__cz.html  2. dubna 

2011 
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Tab. 3.1 Dovoz automobilů z Německa do České republiky 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad (vlastní úprava) 

 

3.2.9 Česko-německé zemědělství 

 

Česká republika a Německo se shodují v mnoha názorech na budoucí plán Společné 

zemědělské politiky EU.  V březnu tohoto roku se sešel český ministr zemědělství Fuksa se 

svou německou kolegyní Aignerovou. Během jednání se shodli na faktu, ţe zemědělské 

dotace by měli pobírat pouze aktivní zemědělci. „Definice aktivního zemědělce není 

jednoduchá, nicméně shoda panuje v tom, ţe golfová hřiště ani letiště se nedají 

k zemědělským podnikům počítat,“ vysvětlil ministr Fuksa.  

Německo i Česko jsou jednotné také v prosazování důleţitosti konkurenceschopnosti a 

inovace v evropském zemědělství. „Ministři se shodli na úzké spolupráci při výměně 

zkušeností s využíváním obnovitelných zdrojů energie. České ministerstvo právě dokončuje 

podrobnou analýzu, která se zabývá možnostmi využití biomasy pro energetiku a rozvoj 

venkova. V Německu se mnohem více než v ČR upřednostňuje biomasa ze zbytků, 

v bioplynových stanicích spalují asi 15 procent celkového objemu vyprodukované kejdy, a i 

tento poměr chce Německo dále zvyšovat. Český ministr zemědělství se svou německou 

resortní kolegyní také otevřel jednání k problematice sladkovodního rybářství a vysvětlil 

argumenty České republiky pro posílení financování této oblasti. S cílem získat podporu ze 

Období Název země Stat. hodnota EUR(tis.) 

2000 Německo 251 951 

2001 Německo 328 229 

2002 Německo 424 131 

2003 Německo 470 555 

2004 Německo 620 388 

2005 Německo 465 152 

2006 Německo 515 780 

2007 Německo 628 028 

2008 Německo 769 631 

2009 Německo 607 952 

2010 Německo 29 628 
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strany Německa ministr Fuksa zašle do Berlína společné prohlášení vnitrozemských států 

k podpoře sladkovodní akvakultury“
56

 

 

3.2.10 Komunikace v česko-německých firmách 

 

Komunikace v mezinárodních organizacích bývá často zdrojem mnoha potíţí či 

nedorozumění, která narušují zdravý chod společnosti. Při setkávání managementů či 

zaměstnanců z různých zemí je tento problém zcela běţný. Abychom těmto problémům 

úspěšně předcházeli, je nutné dokonale se seznámit se standardy země, se kterou společnost 

jedná, případně která se podílí na řízení společnosti. 

Češi a Němci vedle sebe ţili po celá staletí, coţ přináší určitou kulturní blízkost, ale také 

zásadní rozdílnost v některých oblastech. Je nutné tyto rozdílnosti pochopit, aby vzájemná 

spolupráce nebyla zbytečně komplikována.
57

 

 

V české společnosti Škoda Auto, která je právě dceřinou společnosti německého koncernu 

Volkswagen, jsou náklady na dostatečnou mezinárodní komunikaci zapotřebí vysoké částky, 

které značně zvyšují náklady. Odhaduje se, ţe v Česku je ve Škoda Auto přítomno aţ 300 

zahraničních expertů ročně, kteří samozřejmě vyţadují plnohodnotné tlumočení a vstřícný 

přístup. Náklady na tlumočení a další přidruţené sluţby, jako vyřizování zahraniční 

korespondence, překlad výročních zpráv atd. se nedají obejít. Tyto náklady nejsou 

zanedbatelné, společnost je však musí obětovat k zajištění hladkého průběhu jednání a 

k dalšímu rozvoji společnosti. Uvádí se, ţe ročně dojde díky  nedorozuměním v komunikaci, 

případně nejasnostem při tlumočení ke ztrátám a současně nákladům na tlumočení, které se 

odhadují od 93 do 104 milionů korun. 

Nestačí tedy pouze dokonale porozumět cizímu jazyku, nýbrţ také orientovat se 

v zahraničním politickém, ekonomickém či kulturním dění, coţ je většinou podmíněno 

dokonalou znalostí vlastního prostředí.  Je nutné, aby se spolupracovníci v konkrétní 

společnosti identifikovali s novou koncepcí zahraničního vedení, pochopili poţadavky např. 

                                                 
56

Německé dotace, dostupné z www <  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/brezen-2011/cr-nemecko-dotace-

aktivni-zemedelci/1001946/60006/?rtc=2  2. dubna 2011 
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 MÖLLER J., NEKULA M., Wirtschaft und Kommunikation,  
 Beiträge zu deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. München: IUDICIUM 2002 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/brezen-2011/cr-nemecko-dotace-aktivni-zemedelci/1001946/60006/?rtc=2
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německého managementu na výkonnost jednotlivých pracovníků, ale také poţadavky na 

české vedoucí zaměstnance, kteří se s top managementem dostávají do styku nejčastěji.
58
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 MÖLLER J., NEKULA M., Wirtschaft und Kommunikation,  
 Beiträge zu deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. München: Iudicium 2002 
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4 České a německé tiskoviny 

4.1 Pojem printmédia (tištěná média)   

 

Pod tímto pojmem se rozumí klasické zdroje informací, které jsou tištěny na papíře. 

Jsou to tedy noviny, časopisy, knihy, ale také letáky a plakáty podávající určitou informaci. 

Tisk byl od pradávna prvním médiem, které širokou veřejnost informovalo o událostech, 

společenských akcích či umoţňovalo veřejné vyjádření názoru. První tiskoviny se objevují jiţ 

v 15. století, kdy ještě jednotlivé druhý tiskovin nebyly rozlišovány. Teprve později došlo 

k rozdělení na noviny a časopisy. V 18. století se rozvinula v tisku reklama, která tak 

zajišťovala jeho financování. V 19. století se v Evropě stále více prosazoval masový tisk, 

podobně jako tomu bylo ve Spojených státech, čímţ vznikala velká nakladatelství, která 

ovládala veřejné mínění do značné míry. 

S vývojem společnosti se vyvíjela samozřejmě i podoba tištěných médií. 

V současnosti byla většina tištěných médií převedená také do digitální podoby. Noviny v on-

line podobě se nazývají e-paper. Jejich výhodou je snadná dostupnost na internetu a 

aktuálnost. Lidé je upřednostňují před klasickými novinami, protoţe jsou často přístupné 

zcela zdarma a pro jejich přečtení nemusí opouštět teplo domova. Starší generace však stále 

preferuje klasickou podobu novin a nedokáţou si jiţ představit ranní kávu bez nich.  Internet 

je plný zpravodajských serverů a serverů jednotlivých vydavatelství, znamená to však 

obrovské mnoţství informací, které často nedorazí k příjemci. 

Důleţitým znakem demokratického tisku je svoboda a nestrannost projevu, který by měl 

být politický nezávislý. Tento poţadavek v praxi není často dodrţován a jednotlivé deníky 

jsou velice často pravicově či levicově orientovány.
59

  

 

4.2 Trh tištěných médií v České republice 

 

Po vzniku trţního hospodářství se česká média otevřela domácím i zahraničním 

investorům, kteří o místo na českém mediálním trhu velice usilovali, protoţe zde po revoluci 

chyběl potřebný kapitál. Zahraniční investoři vyuţili této situace a získali tak na českém trhu 

tištěných médií značnou převahu. Tímto způsobem se v České republice usadilo mnoho 

zahraničních, především pak německy mluvicích mediálních koncernů. 
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Konkrétně Neue Presse Verlag GmbH z Passova a Rheinisch-Bergische Druckerai und 

Verlagsgesellschaft z Düsseldorfu, dále pak můţeme zmínit dceřinou společnost Neue Presse 

Verlag - Vltava-Labe Press, který ovládá většinu regionálních deníků s celkovým nákladem 

300 000 výtisků, coţ je 75 % celkového nákladu všech regionálních deníků.
60

 

Rheinish-Bergische Druckerei je vydavatelem nejčtenějšího deníku u nás Mladé fronty Dnes a 

také Lidových novin. Tímto získalo vydavatelství trţní podíl, který dosahuje výše 32 procent.  

Německá nakladatelství získaly na našem trhu tištěných médií majoritní podíl, dohromady 60 

% veškerého novinového nákladu spravují právě německé společnosti. 

Další společností, která po převratu vstoupila na náš mediální trh, je švýcarský 

koncern Ringier, který u nás vlastní bulvární plátky a časopis Reflex. Také vydavatelství 

Burda a Bauer se úspěšně etablovala na našem trhu.  

 

Dalo by se tedy říci, ţe český trh tištěných periodik ovládají zahraniční společnosti 

zejména z Německa.  Podle Bořivoje Čelovského (2002) jsou české noviny silně ovlivňovány 

svým vlastníkem. Ve své knize píše dokonce o ohroţení české národní identity, která by 

mohla být potlačována. Je však jasné, ţe české noviny zahraniční kapitál nutně potřebovaly, 

paradoxní však je, ţe právě německý kapitál přispěl k jejich výraznému rozvoj. Čelovský však 

vidí tuto situaci příliš extrémně, kdyţ říká, ţe do určité míry se jedná o opakování dějin, 

upozorňuje na nebezpečí vzniku monopolů. Dle jeho názoru jiţ existuji na Moravě a ve 

Slezsku, kde se převáţná část novin nachází právě v portfoliu vydavatelství Neue Presse. 

Zdá se, ţe  Neue Presse a Rheinisch-Bergische Druckerei uzavřely v rámci České republiky 

kartelovou dohodu, coţ by samozřejmě znamenalo porušení pravidel hospodářské soutěţe. 

Tisk není totiţ pouze kulturní, sociální a politickou součástí, hraje také významnou roli  

v ekonomice. V Česku se však o tomto potencionálním problému nediskutuje mnoho ve 

srovnání s některými evropskými zeměmi.  V Německu vypadá situace následovně, trh je sice 

přístupný všem zájemcům o podíl na německém trhu print médií, je však značně ztíţený 

náklady, které jsou třeba ke vstupu na tento trh, to zahraniční zájemce rychle odradí. Německé 

noviny zůstávají z majoritní části ve vlastnictví německých společností. 
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4.3 Struktura českých tištěných médií 

 

V jednotlivých regionech České republiky vychází Deník, který čte více neţ 1,3 milionů 

obyvatel. Nejčtenějším periodikem u nás je bulvární deník Blesk, který si přečte dokonce 1,6 

milionů čtenářů. Tyto noviny byly zaloţeny v roce 1992 a okamţitě si získaly velkou skupinu 

příznivců, protoţe v době komunismu u nás tento formát novin na trhu zcela chyběl. Druhým 

nejčtenějším deníkem u nás je MF Dnes, který se povaţuje za politicky nezávislý, 

v ţurnalistických kruzích je chápán jako deník seriózní, který se však čas od času ocitne na 

hranici bulváru. Jeho denní náklad činí 290 000 výtisků, které si přečte kolem 1,1 milionů 

obyvatel.  Mladá fronta je vydávána taktéţ německým mediálním koncernem RBVG, který 

v současnosti u našich sousedů vydává noviny Rheinische Post. Třetím nejčtenějším deníkem 

u nás je Právo. Původně byly tyto noviny v minulosti oporou komunistické strany. 

Momentálně je levicově orientovaným deníkem. Denně si jej přečte kolem 500 000 čtenářů. 

Statisticky čtvrtým nejprodávanějším deníkem jsou noviny Sport, které patří ke švýcarskému 

koncernu Ringier. Noviny s dlouhou tradicí jsou bezesporu Lidové noviny, které vycházejí 

v nákladu 73 000 výtisků.
61

 

 

 

4.4 Německá tištěná média 

 

V rámci Spolkové republiky Německo bychom mohli jednotlivé noviny rozdělit do 

dvou skupin, a sice na regionální a národní deníky. Celá řada regionálních deníků vychází ve 

všech spolkových zemích. Celostátní deníky mají tedy výraznější vliv na veřejné mínění 

celého Německa.  

 

4.4.1 Nejvýznamnější německá periodika: 

 

Handelsblatt 

Tento deník bychom mohli přirovnat k českým Hospodářským novinám. Přináší nejnovější 

zprávy především ze světa ekonomiky, obchodu a financí. 
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Frankfurter Allgemeine  

Frankfurtské noviny jsou jedny z nejváţenějších v celém Německu. Jejich elektronická 

podoba je volně přístupná jen částečně, větší část článků je přístupná pouze předplatitelům 

nebo jsou jednotlivé články zpoplatněny. 

 

Die Welt 

Velmi oblíbené noviny informující o veškerém aktuálním dění v politice, ekonomice a 

kultuře. Existuje také v anglické verzi a články jsou volně přístupné všem na internetu. 

 

Süddeutsche Zeitung 

Tyto noviny vycházejí ve spolkové zemi Bavorsko, jsou však velmi oblíbené po celém 

Německu.  Webová stránka je velmi přehledně uspořádána a zcela zdarma. 

 

Die Zeit 

Noviny klasického formátu, které věnují zvláštní pozornost rozvoji vzdělání a kultuře. Denně 

přináší čerstvé informace z oblasti hospodářství, kultury, politiky a sportu. 

 

V Německu existuje samozřejmě také celá řada časopisů a magazínů zaměřených na módu, 

kulturu, vědu či ekonomik 
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4.5 Analýza ekonomického obrazu ČR v Německu 

 

Pro svoji analýzu jsem si vybrala dva celostátní německé deníky Die Welt a 

Handelsblatt, ve kterých jsem hledala články týkající se České republiky, v on-line formě. 

Soustředila jsem se na výběr článku z období od ledna 2009 do března 2011, aby byl výsledek 

co nejaktuálnější. Vybrány byly články obsahující informace o České republice, které byly 

ekonomického charakteru.  

Pozitivní, negativní či neutrální hodnocení ekonomických záleţitostí u nás se podílí na 

vytváření image ČR u našich sousedů. Informace, které přinášejí německá média, mohou také 

ovlivnit potencionální investory.   

Mohlo by se zdát, ţe česko-německé vztahy v sobě stále nesou nádech vzájemné 

nevraţivosti, přestoţe byla podepsána celá řada dohod a smluv, jejichţ úkolem bylo navodit 

sociální i ekonomickou harmonii mezi oběma zeměmi. Česká média informují o našich 

sousedech poměrně často, vzhledem ke geografické, kulturní a ekonomické blízkosti. Zprávy 

bývají převáţně pozitivního a neutrálního rázu, objevují se však také zprávy s negativním 

podtextem, především v souvislosti s česko-německým vyrovnáním.  

 

4.5.1 Analýza vybraných článků 

  

Období vrcholné fáze světové ekonomické krize v roce 2009 se projevilo především 

v automobilovém průmyslu.  Česká i německá média o nepříznivém stavu ekonomiky 

informovala souběţně.  Německý deník Die Welt dne 14. května 2009 napsal, ţe i přes 

probíhající hlubokou krizi, se odbyt nově vyrobených automobilů v některých zemích zvýšil. 

Stalo se tak např. v Polsku, kde zvýšení dosáhlo 2 procent, v České republice byl nárůst 

poptávky po nově vyrobených automobilech velmi vysoký a to 19 procent. Ve srovnání se 

situací na trhu např. ve Francii či Itálii, kde poptávka silně poklesla do záporných hodnot, 

odolávala Česká republika krizi poměrně úspěšně.
62

 

Die Welt v jiném článku z roku 2009 uvedl, ţe v Německu velice klesla výstavba nových 

bytů, která by byla tolik potřeba, naopak u nás výstavba vzrůstá dvojnásobně ve srovnání 

právě s Německem.
63
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List Welt také informoval o průměrné týdenní pracovní době v jednotlivých státech Evropské 

unie. Srovnání České republiky s Německem ukázalo, ţe Češi v průměru pracují o něco mále 

déle, a to 41,7 hodin týdně. Stejně tak pracují lidé v Polsku a Rakousku. Průměrná týdenní 

pracovní doba v Německu je pouhých 41,2 hodin.
64

 

V tomto období německý tisk například dále informoval o dopadech hospodářské 

krize na státy východní Evropy.  Němečtí specialisté analyzovali především vývoj měn v ČR, 

Polsku a Maďarsku. Došli k závěru, ţe začátkem roku 2009 česká koruna značně oslabila na 

28,50 Kč za euro. Deník však tuto situaci nepovaţoval za nikterak dramatickou, protoţe česká 

ekonomika není tolik závislá na zahraničním kapitálu. O této skutečnosti informoval také 

Handelsblatt, který o zhodnocení celé situace poţádal další odborníky, kteří taktéţ 

konstatovali, ţe Česká republika není zásadně závislá na přílivu zahraničního kapitálu. 

V oblasti ekonomického růstu byla ČR hodnocena poměrně neutrálně. Česko dosáhlo 

v roce 2010 růstu ve výši 1,3%. Předpokládal se také pozitivní růst českých a dalších 

východoevropských cenných papírů.
65

 Taktéţ hodnoty českých akcií během většiny měsíců 

roku 2010 hodnotil Handelsblatt. Tento list se také zmínil, ţe hodnoty českých akcií budou 

s největší pravděpodobností v následujícím období opět stoupat, čímţ ohodnotil pozitivně 

český finanční trh.
66

 

V roce 2010 přinesla německá média zprávy o snahách společnosti Google o zlepšení 

svých sluţeb pomocí programu Google street view. Google však narazil na problém v České 

republice. Nebylo zde moţné snímat ulice z důvodu narušení soukromí, coţ bylo hodnoceno 

jako určité omezení, protoţe jiné země se proti společnosti Google neohradily.
67

 

V tomtéţ roce se v německých novinách hojně probíralo téma automobilového 

průmyslu v rámci celé Evropy a tedy také v České republice.  V březnu loňského roku list 

Handelsblatt vydal zprávu, ţe i přes krizový rok 2009 byla dceřiná společnost Volkswagen 

Group Škoda Auto na konci tohoto roku v kladných číslech.  Při obratu 7,4 miliard euro 

dosáhla zisku ve výši 3,5 miliardy euro, coţ se většině evropských automobilek nepodařilo. 
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Článek dále informoval o prodejnosti jednotlivých modelů a celkově pozitivně hodnotil 

hospodaření Škoda Auto.
68

 

Mimo novinek z burzy a informací o hospodaření velkých českých společností píší 

oba zmíněné deníky také o spotřebním chování Čechů ve srovnání s Německem. V jednom ze 

článku, se  hovoří o bezkonkurenční spotřebě piva v České republice, která dokonce přesahuje 

spotřebu v Německu.
69

 

V prvních měsících letošního roku hodnotily německé noviny finanční vývoj na české 

burze velice kladně. Název jednoho článků zněl: „Vysoké zisky v Budapešti a v Praze“, kde 

byla opět pozitivně hodnocená burza v Praze. 

V lednu loňského roku se diskutovalo a zadluţenosti některých zemí eurozóny. Deník 

Welt kritizoval především Polsko a Českou republiku, z důvodu státního deficitu, který 

v případě Česka dosáhl 5,2 %. Dle Weltu obě země mají příliš štědrý sociální systém.
70

 

Jedna z nejaktuálnějších zpráv hovoří o moţném přílivu pracovníku ze zemí, které k Evropské 

unii přistoupily v roce 2004. Jedná se tedy také o Českou republiku. Německá strana se obává 

zahlcení tamního pracovního trhu našimi i dalšími evropskými zaměstnanci, protoţe od         

1. května 2011 je německý trh plně otevřen.
71

 

 

4.5.2 Celkové zhodnocení článků 

 

Během analýzy článků v období od ledna 2009 do března 2011 byly vybrány pouze 

články ekonomického či finančního charakteru hovořící přímo či nepřímo o stavu v České 

republice. Hlavní témata se týkala světové hospodářské krize a její dopady na Německo a 

německé obchodní partnery, mezi která se řadí také Česká republika. Následovala pravidelná 

burzovní hodnocení, informace o česko-německých společnostech, českém spotřebitelském 

chování a zprávy o ekonomických ukazatelích. 

Deník Die Welt jsem analyzovala v on line formě, která je volně přístupná. Celkový 

počet ekonomicky zaměřených článků týkajících se ČR byl 156, z toho 108 neutrálního 
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charakteru, 42 článků byly pozitivně laděné a v pouhých 6 bylo moţno vyčíst negativní 

hodnocení určitých skutečností. 

 

Graf 4. 1: Výsledky hodnocení článků deníku Die Welt 

 Taktéţ list Handelsblatt je volně přístupný včetně archivu on line. Ve 

srovnání s deníkem Welt jsou zde články poměrně nesetříděné, coţ komplikuje vyhledávání. 

Zprávy z ekonomiky, politiky, kultury či sport seřazeny pouze podle data vloţení.  Celkový 

počet ekonomických článků, ve kterých figurovala ČR, byl 212, z toho 160 článků bylo pouze 

neutrálně informativní, 38 lehce pozitivní a ve 14 článcích bylo moţno vycítit mírný negativní 

podtext. 
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Graf 4.2 Výsledky hodnocení článků deníku Handelsblatt 
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5 Závěr 

 

V této práci byla věnována zvláštní pozornost česko-německým ekonomickým 

vztahům, které byly analyzovány na základě článků, které vyšly ve vybraných německých 

novinách v období od ledna roku 2009 do března 2011. Kategorie článků se týkaly 

ekonomické, obchodní a finanční oblasti. Toto období bylo zajímavé probíhající 

hospodářskou krizí, se kterou se jednotlivé země vypořádávaly po svém. Německé 

společnosti, které mají s Českou republikou velmi úzké hospodářské vztahy, byly nuceny 

sníţit výši svých přímých zahraničních investic u nás, jak vyplývá z dat zveřejněných 

v posledních letech na serveru Českého statistického úřadu, přesto se však Česko s krizí 

vyrovnává velice dobře. 

Výsledky analyzovaných článků ukázaly, ţe Česká republika je v Německu vnímána jako 

věrohodný obchodní partner, se kterým mají pozitivní zkušenosti. Většina článků však pouze 

neutrálně informuje o ekonomickém dění na našem území.  Neutrálního charakteru bylo 

celých 69 % článků vydaných v deníku die Welt a 75 % článků, které byly uveřejněny 

v novinách hospodářského zaměření Handelsblatt. Oba deníky se neutrálně vyjadřovaly 

zejména k otázkám ekonomického růstu v České republice. V loňském roce Česká republika 

dosáhla růstu 1,3%. Německý tisk se všeobecně pozitivně vyjadřoval o vývoji na trhu českých 

cenných papírů, které si ani v krizovém období dlouhodobě nepohoršily. Mírné výkyvy byly 

oproti ostatním evropským burzám poměrně zanedbatelné. Deník Handelsblatt přistupoval při 

informování o ekonomických, finančních či obchodních událostech lehce kritičtěji neţ druhý 

analyzovaný německý deník. Snad právě proto, ţe Handelsblatt je listem orientujícím se 

pouze na tyto ekonomické rubriky, přinesl také více podrobnějších článků týkající se českého 

ekonomického prostředí. Ve výše zmíněném období se jich v tomto deníku objevilo celkem 

212. Die Welt ve stejném období přinesl článku o něco méně, a to 156.  

Je tedy patrné, ţe obraz české ekonomiky v Německu není nijak determinován či ovlivňován 

nevraţivými vztahy v minulosti, které na dlouhá desetiletí poškodily nejen sociální, ale také 

ekonomické vztahy a Česká republika je pro naše sousedy i nadále atraktivním obchodním 

partnerem. 
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Seznam zkratek: 

 

České zkratky: 

 

HDP    Hrubý domácí produkt 

ČSR    Československá republika 

ČSÚ    Český statistický úřad 

NDR    Německá demokratická republika 

SRN    Spolková republika Německo 

 

 

Cizojazyčné zkratky: 

 

CDU    Christlich demokratisme Union    

SED    Sozialistische Einheitspartei 

SPD    Sozialdemokratische Partei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Prohlašuji, ţe 

 

- jsem byla seznámena s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje 

- zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských 

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci uţít (§ 35 

odst. 3); 

- souhlasím s tím, ţe diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v 

Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne  

 

 

 

 

          Petra Podgorská 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

U Dílen 3214/3 

Ostrava-Martinov 

723 00 

 

 

 

 



60 

Seznam příloh: 

 

Příloha 1: Článek - So viele Stunden arbeiten die Europäer pro Woche (Die Welt, 2009) 

Příloha 2: Článek -  Der weltweite Autoabsatz stabilisiert sich (Die Welt, 2010) 

Příloha 3: Článek  - Kleine Völkerwanderung aus dem Osten (Handelsblatt, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

Příloha 1: Článek So viele Stunden arbeiten die Europäer pro Woche (Die Welt) 

So viele Stunden arbeiten die Europäer pro Woche 
 

Die Deutschen arbeiten immer länger. Im vergangenen Jahr betrug die 

durchschnittliche Wochenarbeitszeit 41,2 Stunden – das ist ein Plus von 1,6 Stunden 

gegenüber 2003. Damit gehört Deutschland zur europäischen Spitzengruppe. WELT 

ONLINE zeigt die wöchentliche Arbeitszeit in den Staaten der EU.  

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) ist alarmiert. „Die Arbeitnehmer 

arbeiten in Zeiten einer normalen wirtschaftlichen Entwicklung immer länger. Es ist 

bedenklich, dass die tatsächliche Arbeitszeit in Deutschland 3,6 Stunden höher ist 

als in den Tarifverträgen vereinbart wurde“, sagte der Vizechef der Europäischen 

Gewerkschaften, Reiner Hoffmann gegenüber WELT ONLINE. Die tariflich 

vereinbarte Arbeitszeit liegt in Deutschland bei 37,6 Stunden – das ist eine Stunde 

weniger als der EU-Durchschnitt. Insgesamt arbeiten die beschäftigten aber deutlich 

mehr als in den Tarifverträgen vereinbart. Das hat vor allem zwei Gründe: Immer 

weniger Unternehmen orientieren sich am Tarifvertrag. Hinzu kommen die 

Überstunden.  

In der EU arbeiten nur die Arbeitnehmer aus Rumänien (41,8), Tschechien, Lettland, 

Polen, Österreich (alle 41,7) und Bulgarien (41,5) in der Praxis länger als die 

Deutschen. Die tatsächliche Wochenarbeitszeit in der Union liegt bei durchschnittlich 

40,4 Stunden. Am wenigsten arbeiten die Beschäftigten in Frankreich (38,4) und 

Belgien (38,6).  
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Příloha č. 2:  Článek Der weltweite Autoabsatz stabilisiert sich (Die Welt) 

 

Der weltweite Autoabsatz stabilisiert sich 

 

Die Abwärtsbewegung beim weltweiten Pkw-Absatz scheint gebremst. Der Verband 

der Automobilindustrie (VDA) sieht klare Anzeichen einer Stabilisierung des Marktes. 

Eine besonders positive Entwicklung verzeichnen Länder, die staatliche Eingriffe zur 

Stützung der Branche beschlossen haben. Andere schmieren ab.  

Bei den Absatzzahlen für Autos zeichnet sich eine klare Erholung ab. Zwar 

befinde sich die Weltwirtschaft weiterhin in schwierigem Fahrwasser, doch die in 

zahlreichen Ländern eingeleiteten Maßnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur 

sowie zur Stützung der Automobilnachfrage entfalteten immer deutlicher ihre 

Wirkung, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) mit. 

In Europa verfehlte der Absatz im April mit gut 1,2 Millionen Pkw das 

Vorjahresniveau um 12 Prozent. Allerdings stand durch den im Vergleich zum 

Vorjahr späteren Ostertermin eine geringere Anzahl an Arbeitstagen zur Verfügung. 

Die Verkäufe in Westeuropa gaben um 12 Prozent auf annähernd 1,2 Millionen Pkw 

nach. In den neuen EU-Ländern ging die Nachfrage um 21 Prozent zurück. Mit Polen 

(+2 Prozent) und Tschechien (+19 Prozent) konnten allerdings zwei dieser Länder 

Zuwächse vermelden.  

Die Länder in Europa, die eine Umweltprämie bieten, schnitten im letzten Monat den 

Angaben nach erneut besser ab. Neben Deutschland (+19 Prozent) war dies vor 

allem in Frankreich (-7 Prozent) sowie in Italien (-8 Prozent) der Fall. Dagegen fuhren 

Großbritannien (-24 Prozent) und Spanien (-46 Prozent) deutliche Verluste ein.  
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Příloha č. 3:  Kleine Völkerwanderung aus dem Osten 

 

Kleine Völkerwanderung aus dem Osten 
 

Vom 1. Mai 2011 an können Arbeitskräfte und Unternehmen aus acht östlichen EU-

Ländern frei in Deutschland agieren. Ob das deutsche Unternehmen bedroht oder 

ihnen Chancen eröffnet, hängt von der Branche ab - und vor allem davon, ob es für 

diese Mindestlöhne gibt.  

Ulrich Marseille kann den 1. Mai 2011 kaum erwarten: "Wir stehen schon in Kontakt 

mit den Landesregierungen in Ostpolen, um Personal zu finden und Deutschkurse zu 

organisieren." In Estland, Lettland und Tschechien hat der Gründer der Marseille-

Kliniken und Herr über 61 Pflege- und Wohnanlagen Kontakte geknüpft, um sich 

Fachkräfte zu sichern. 

Ulrich Kolodzey aus dem bayrischen Neutraubling blickt mit Sorge auf den 1. Mai 

2011: "Wenn osteuropäische Zeitarbeitnehmer in Deutschland unter den gültigen 

Tarifen beschäftigt werden, sind Wettbewerbsverzerrungen unvermeidbar", fürchtet 

der Chef des Zeitarbeitsunternehmens Nextime. "Besonders bei einfachen 

Tätigkeiten wird es einen starken Preisdruck geben und werden Aufträge in 

erheblichem Umfang wegfallen." 

In fünf Monaten gilt für Arbeitnehmer aus acht 2004 beigetretenen EU-Ländern - 

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn - 

EU-weit die Arbeitnehmer-Freizügigkeit und für ihre Unternehmen die 

Dienstleistungsfreiheit. Gut 100 000 wanderungswillige Osteuropäer erwartet 

Joachim Möller, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in 

Nürnberg, im ersten Jahr bis Mai 2012 in Deutschland. Ob das deutsche 

Unternehmen bedroht oder ihnen Chancen eröffnet, hängt von der Branche ab - vor 

allem davon, ob es für diese Mindestlöhne gibt, die unliebsame Konkurrenz aus dem 

Ausland fernhalten. 

dumpinglöhne befürchtet Zeitarbeitsunternehmer Kolodzey etwa betont die Risiken, 

weil seine Branche keinen Mindestlohn hat. So könnten polnische Wettbewerber - 
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oder polnische Ableger deutscher Firmen - in Deutschland zu Dumpinglöhnen 

anbieten. 

Über Mindestlöhne verhandelte gerade der Vermittlungsausschuss des 

Bundestages. Die SPD fordert von der Regierung für ein Entgegenkommen im Streit 

um die Hartz-IV-Sätze die Einführung eines allgemeinen Mindestlohns. Die 

Sozialdemokraten wissen Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt, mehrere 

Industrieverbände und den Deutschen Gewerkschaftsbund hinter sich. 

Die unheilige Allianz verschweigt jedoch gern, dass sie vor allem Wettbewerber aus 

ihren Reihen fürchten, die nicht verbandsgebunden sind. Würden diese in Osteuropa 

Niederlassungen gründen und mit Billigkräften von dort hier angreifen, ginge es so 

manch etabliertem Anbieter ans Geschäft. 

 

 

 

 


