
 

 

Německo: kultura obchodního jednání 

 

Jak oslovit obchodní partnery? 

V Německu se oslovuje v písemné formě „Vážený pane/ vážená paní“ (Sehr geehrter Herr Novák, 
sehr geehrte Frau Nováková). V ústní formě se oslovuje Herr Novák, Frau Nováková a křestní 
jméno se téměř nepoužívá. Mladší generace/ startupová scéna se oslovuje jménem a tyká si.  
 
Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace kancelář a čas schůzky, 
restaurace; oběd/večeře, vizitky, dárky atd.)? 

Obchodní schůzka se domlouvá většinou předem telefonicky či emailem a bývá to cca s týdenním 
předstihem, ale výjimky nejsou ani spontánní schůzky ve smyslu „pojďme se potkat pozítří“. 
Schůzky většinou probíhají v kanceláři či v restauraci. Sjednávají se v časovém rozmezí 10: 00 – 
11:30 pro ranní schůzku, pracovní setkání v restauraci na oběd bývá většinou na 12:30 či později. 
Odpolední schůzka bývá většinou v rozmezí 14:00 – 17:00. Večerní schůzky nejsou moc obvyklé. 
Témata ke schůzkám jsou většinou předem daná, alespoň rámcově. Při prvním setkání si partneři 
většinou vymění vizitky, předávání dárků není v Německu běžné.  
 
Načasování jednání 

Vzhledem k blízkosti Německa probíhají schůzky většinou celoročně, hluché bývá období kolem 
Velikonoc (týden před a týden po), období květnových svátků (1. 5., Christi-Himmelfahrt a 
Pfingsten – neboli letnice). V období letních prázdnin je režim také volnější, nicméně to platí spíše 
pro státní sféru. Během adventu a Vánoc je také volnější režim, často do 6. 1. – kdy je svátek Tří 
králů v katolických spolkových zemích. Německo má katolické a protestantské svátky, proto je 
důležité si předem zjistit, ve které spolkové zemi má firma sídlo.  
 
Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí? 

V jednání není velký rozdíl oproti ČR.  
 
Jací jsou němečtí obchodníci?  

Na schůzku přijdou připravení, mají znalosti o teritoriu a mají většinou připravené návrhy na 
jednotlivé možnosti řešení. Očekávají interakci a stejný přístup od české strany. Němci často bývají 
překvapení „nepřipraveností“ české strany. Češi si často jedou pouze vyslechnout, co na to Němci, 
nemají promyšlené kroky dopředu.  
 
Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické 
odlišnosti? 

Rozdíly nejsou v Německu velké oproti ČR.  
 
Je důležité vzít si s sebou tlumočníka? / Jak je to s jazykovou vybaveností? 

Mít tlumočníka není zcela běžné. Často si vystačíte s angličtinou, ale může se stát, že starší 
generace bude mít s angličtinou problém a nebude na vysoké úrovni. Když mluvíte německy, 
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ukazujete Němcům velkorysost a oni jsou v jednání otevřenější. Vaše úroveň němčiny nemusí být 
vůbec velká, ocení i nižší úroveň.  
 
Jak nakládají němečtí obchodníci s časem v rámci obchodního jednání? 

Němci očekávají dochvilnost, přijít včas je samozřejmostí. Schůzka většinou trvá cca hodinu, 
během pracovního oběda se počítá s rozmezím do 1,5 hodiny.  
 
Jak nakládají němečtí obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání? 

Emoce obvykle nehrají téměř žádnou roli, emotivní projevy se považují za neprofesionální.  
 
Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země (sever x jih, 
provincie)? 

Obecně platí, že Bavorsko se historicky staví do role „my a zbytek Německa“ a „my jsme ti Němci“. 
Jsou nejbohatší spolkovou zemí, proto je třeba mít na paměti „tradičnější“ přístup. Zatímco sever 
Německa a Berlín je uvolněnější, také často flexibilnější. Stále je znát i rozdíl v západním a 
východním Německu. Někdy se může zdát, že jsou ti ze západu „tvrdší obchodníci“, zatímco ti 
z východu „nějak se to udělá“.  
 
Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol? 

Téměř nikdy. Při pracovních obědech je možné, že Vám hostitel nabídne skleničku vína čí piva 
k jídlu.  

 
Existují nějaká komunikační tabu? 

Obecně se nemluví o Druhé světové válce, není vhodné toto zmiňovat. Naopak se často zmiňuje 
spolupráce posledních 25 let, česko – německé vztahy jsou na velmi dobré úrovni.  
 
Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)? 

Zpočátku se často komunikuje e-mailem, poté telefonicky, v Německu se stále ještě používá i fax, 
zejména pro zasílání nabídek. Osobní jednání se upřednostňuje v případě rozsáhlé agendy nebo 
v případě, že je třeba probrat nějaký sporný bod.  

Jak se obléci na pracovní jednání? 

Běžně jako v ČR. Očekává se oblek či kostým.  
 
Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení 
týmu, šéf týmu)? 

Věk a genderové složení týmu nehraje zásadní roli a ani neexistuje ideální počet členů týmu. 
Nejčastěji jednání vede ředitel nebo někdo jím pověřený a s ním zástupci pro jednotlivé 
projednávané oblasti, kteří se vyjadřují pouze k nim.  

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, 
co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat? 

Není to příliš obvyklé, restaurace a kanceláře jsou hlavním místem pracovních jednání.  
 
Jak pomáhají pro navázání kontaktů v zemi služby ekonomické diplomacie - 
obchodní mise, veletrhy či jiné nástroje? 



Podpora ambasády je v Německu důležitým prvkem při demonstraci serióznosti české firmy. 
Přítomnost velvyslance nebo obchodního diplomata na jednání je i v SRN zřídka kdy. Naše 
ambasáda tuto podporu českým firmám nabízí, musíme ale vždy dát dostatečně najevo 
výjimečnost takové podpory. To platí především pro jednání se státními úřady, státními nebo 
velkými podniky. Vzhledem ke geografické vzdálenosti české firmy často využívají účast na 
veletrzích po celém SRN, snažíme se české firmy podporovat naší osobní účastí na veletrzích (často 
i v rámci projektů ekonomické diplomacie PROPED). Na ambasádě je také možné pořádat firemní 
akce či prezentace.  

Kromě ambasády v Berlíně má ČR generální konzuláty v Mnichově a Drážďaněch a Düsseldorfu. 

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do Německa chystají? 

Doporučili bychom si předem udělat důkladnou rešerši trhu a daných segmentů trhu. Domluvit se 
na právním či daňovém česko - německém poradenství, zkontaktovat obchodní komory a 
příslušné svazy. Velice doporučujeme navštívit oborový veletrh, který poskytne informace o situaci 
na trhu a o konkurenci v daném oboru. 
 


