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Základní údaje 

Spolková republika Německo je federativní parlamentní 

republika, která se skládá ze 16 spolkových zemí. Zákonodárná 

moc je svěřena dvoukomorovému parlamentu – Spolkovému 

sněmu a Spolkové radě, jejíž členové jsou zástupci spolkových 

zemí. V čele vlády, výkonné moci, stojí kancléřka Angela 

Merkelová již od roku 2005. Spolkovým prezidentem Německa je 

od března 2017 Frank-Walter Steinmeier.  

Zahraniční obchod 

Německo patří v zahraničním obchodě k největším světovým 

vývozcům s dlouhodobým kladným saldem obchodní bilance. 

Velký pokles v zahraničním obchodě zaznamenalo Německo 

v roce 2020 z důvodu koronavirové krize. Podle předběžných 

údajů německého statistického úřadu (Destatis) poklesly 

v roce 2020 německé vývozy (1 205 miliard eur) meziročně 

o 9,3 % a dovozy (1 025 miliard eur) o 7,1 %. Hlavním 

vývozním produktem Německa byly i v roce 2020 motorová 

vozidla a jejich části s 15,6 %, následuje strojírenství (14,6 %) 

a chemické výrobky (9,3 %). Do Německa se dováží hlavně 

auta a náhradní díly, léčiva a ropa. Nejdůležitějším obchodním 

partnerem Německa byla již pátým rokem po sobě Čína. Dle 

předběžných údajů Destatis bylo v roce 2020 zobchodováno 

zboží mezi těmito zeměmi v hodnotě 212 miliard eur, meziročně 

i navzdory pandemie o 3 % více. Druhým nejdůležitějším 

obchodním partnerem Německa je Nizozemsko, následují USA, 

kam směřuje největší množství německých vývozů (bezmála 

10 %); do Česka 3,3 %. U dovozu do Německa dominuje už 

zmiňované Nizozemsko a Čína, oba státy s necelými 10 %. 

Z pohledu Česka je Německo dlouhodobě jeho největším 

obchodním partnerem. 

Makroekonomický výhled 

Německo patří mezi největší ekonomiky světa. V roce 2020 si 

však německá ekonomika prošla kvůli koronavirové krizi 

zatěžkávací zkouškou. A to především ve 2Q/2020, kdy došlo 

k zhruba 10% poklesu, především z důvodu restrikcí a omezení 

provozu, kdy obzvlášť silně byl zasažen automobilový průmysl. 

Ve 3Q podle sezónně očištěných dat Destatis došlo 

k poměrně silnému oživení, ve 4Q pak ekonomika opět 

mírně vzrostla o 0,5 % HDP. Celkově však byl v roce 2020 

pokles o 4,8 % HDP. V 1Q/2021 ekonomika Německa 

mírně poklesla o 1,8 % HDP. Evropská komise očekává 

pro letošní rok oživení ve výši 3,4 % HDP, v roce 2022 ve 

výši 4,1 % HDP. Krize se projevila i na schodku veřejných 

rozpočtů -4,2 % HDP v roce 2020 a -7,5 % HDP pro rok 

2021.  Minimální mzda v Německu byla stanovena ve výši 

9,5 eur za hodinu. Nicméně pro konkrétní odvětví jsou 

stanoveny vyšší minimální mzdy (od 10,25 eur za čištění 

ulic až po 17,02 pro pedagogické pracovníky s vyšší 

kvalifikací). 

NĚMECKO 

Oficiální název Spolková republika Německo 

Počet obyvatel 83 166 711 (2020) 

Rozloha 357 022 km2 

Měna Euro 

Úřední jazyk Němčina 

 

Míra nezaměstnanosti (duben 2021) 4,4 % 

Produktivita práce k Ø EU (2020) 116,2 % (ČR 60,9 %) 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100) 121 (ČR 92) 

Statutární minimální mzda (2021) 1 614 € 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2020) 

Německo ČR 

Zpracovatelský průmysl  5 851 € 1 957 € 

Stavebnictví 4 579 € 1 844 € 

Velkoobchod a maloobchod 4 566 € 1 955 € 

Doprava a skladování 4 168 € 1 824 € 

Zdroj: Eurostat 
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Veřejné finance a inflace

Zdroj: Evropská komise
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by 

šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité 

informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost 

a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Nejčastější formou podnikání v Německu je společnost s ručením omezeným (GmbH). Založit ji mohou jeden či více 

společníků a minimální základní kapitál činí 25 000 eur. Založení GmbH je možné i ve formě „mini“, kde výše minimálního 

kapitálu činí pouze 1 euro (společnost si poté musí ponechat čtvrtinu ročního zisku, dokud nenaakumuluje min. kapitál ve 

výši 25 tis. eur, poté lze firmu převést na standartní GmbH). U akciové společnosti činí minimální základní kapitál 50 000 eur.  

Daně 

Zisky podniků jsou v Německu zdaňovány dvakrát: 15% daní 

ze zisků korporací, na kterou se uplatňuje tzv. solidární 

přirážka ve výši 0,825 % (5,5 % z DPPO), a živnostenskou 

daní, která se liší na úrovni obcí obvykle ve výši mezi 14 % až 

17 %, nejnižší je 7 %. Celková průměrná daňová sazba ze 

zisku podniků je tedy zhruba 30 %.  

Německé sazby daně z příjmů jednotlivců jsou klouzavě 

progresivní: a pohybují se mezi pásmy 14 % a 45 % (navíc 

je potřeba přičíst solidární přirážku 5,5 % z dané sazby). 

Základní sazba DPH je 19 % a snížená sazba 7 %. Té podléhá základní spotřební zboží a služby denní potřeby (např. 

potraviny, noviny, veřejná doprava). Osvobozeny od daně jsou vnitrostátní a mezinárodní doprava. 

Energetika 

Cena elektrické energie pro průmyslové odběratele je v Německu jedna z nejvyšších v celé EU. Cena v posledních letech 

rostla, ve 2. polovině roku 2020 činila 18 eurocentů za kWh (ČR ve stejném období 8,4 eurocentů/kWh). 

Cena zemního plynu činila ve 2. pololetí 2020 celkem 8 eur/GJ (v ČR ve stejném období 7 eur/GJ). 

Stále významnějším energetickým zdrojem se v Německu stávají obnovitelné zdroje. Produkce elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů už zaujímá větší podíl než produkce z uhlí. Z OZE (voda, vítr, slunce) je v Německu vyráběno 32 % 

el. energie, z uhlí 30 %, plyn zaujímá 15 %, jádro 12 %, zbylé zdroje pak tvoří biopaliva, odpad a ropa. 

Investiční pobídky 

Investiční pobídky v Německu jsou k dispozici v podobě grantů na investice, výzkum a vývoj či nábor zaměstnanců. Dále 

je možné využít půjček a záruk.  

Náklady na vybudování produkce lze například snížit díky grantovému programu "Joint Task for Improving Regional 

Economic Structures" (Gemeinschaftsaufgabe, GRW), kde míra podpory dosahuje 10-40 % uznatelných nákladů, dle 

jednotlivých regionů. Přehled dostupné podpory je zveřejněn zde. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2019, Global Peace Index 2021, Corruption Perceptions Index 2020, The Global 
Competitiveness Index 4.0, Eurostat – Energy Dependence 2019 

Daně Sazba 

Korporátní daň 15 % 

Daň z příjmu jednotlivců  14 % / 24 % / 42 % / 45 % 

DPH (základní/snížená) 19 % / 7 %  

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Německo ČR z počtu 

Doing Business 22. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání      
(celkem 10 subindexů) 

Index ekonomické komplexity 5. 7. 145 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 17. 9. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 9. 49. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 7. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 67,6 40,9 Ø EU 60,7 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

https://www.gtai.de/gtai-en/invest/investment-guide/incentive-programs/incentives-at-a-glance-65442
http://www.doingbusiness.org/rankings
https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs92
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd320/default/table?lang=en

