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• největší evropská ekonomika
• geografická poloha
• ekonomická provázanost s ČR
• vyspělost ekonomiky

• vysoce konkurenční a náročný trh 
• daňová zátěž
• byrokratická náročnost
• drahá pracovní síla

• energetika – přechod na obnovitelné zdroje - Energiewende
• doprava - automobilový průmysl – nové pohony,  investice do  

kolejové  dopravy
• digitalizace, průmysl 4.0 

• komplikovaný právní a daňový systém
• nedostatek pracovní síly
• konzervativní přístup
• propad ekonomiky v důsledku koronavirové pandemie 

Hrozby (–)

Silné stránky (+)

Slabé stránky (–)

Příležitosti (+)

Proč Německo? Swot analýza 



Politicko-ekonomické trendy
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Německo je největší evropskou ekonomikou a předním 
světovým exportérem

HDP na hlavu 41.342 EUR, průměrná mzda 3.771 EUR

SRN je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR, 32 % 
českého exportu jde do SRN, ČR má kladnou obchodní bilanci 

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

Vysoká provázanost české a německé ekonomiky –
subdodavatelské řetězce

Vyspělá ekonomika, která určuje trendy – digitalizace –
dekarbonizace ekonomiky

Politicko-ekonomické trendy 



Obchodní příležitosti
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Mapa globálních oborových příležitostí

Energetika

Automobilový průmysl

Železniční a kolejová doprava

ICT - Průmysl 4.0

Zdravotnictví a farmaceutický 
průmysl 
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Probíhá komplexní změna energetické koncepce –
Energiewende

Program ochrany klimatu 2030

Výstup z uhlí do roku 2038

Výstup z jádra do roku 2022

Rozvoj energetiky založené na obnovitelných zdrojích 
- potenciál pro dodávky dílů pro větrné, solární, vodní a další 
nekonvenční elektrárny.

Velké investice do přenosových soustav a do výzkumu 
- výstavba přenosové (zhruba 3.600 km) a distribuční (asi 
193.000 km) sítě. 

Příležitosti v energetice
-
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Nejdůležitější průmyslové odvětví – 40% exportu

Probíhá restrukturalizace odvětví

Klimatický balíček, 95g CO2/km od roku 2020 

Koncept podpory elektromobility

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

Nově budou definovány dodavatelské řetězce – šance i 
riziko pro české firmy

Příležitosti v automobilovém průmyslu
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Rozvoj hromadné dopravy a železnice má mj. z 
ekologických  důvodů v Německu nejvyšší prioritu.

Do roku 2030 se předpokládají investice do 1.000 
infrastrukturních projektů ve výši 296 mld. EUR 
(rekonstrukce tratí, nákupy nových vozidel).

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

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

Dodávky Škoda Transportation a.s. do Chemnitz (14 tramvají 
For City) a do Mannheimu (80 tramvají), dodávka 6 
vysokokapacitních dvoupodlažních souprav pro Deutsche Bahn 
Regio na trati Norimberk - Ingolstadt – Mnichov. 

Příležitosti v rozvoji hromadné dopravy 
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Stárnutí obyvatelstva – velké investice státu i firem do 
tohoto sektoru, růst až o 4 % ročně.

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

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

Příležitosti ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu
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Současným hlavním trendem v německém průmyslu a 
ekonomice je digitalizace či tzv. koncept „čtvrté 
průmyslové revoluce“.

Spolková vláda přijala Hightech strategii 2025 – inovace pro 
Německo.

Vláda plánuje postupně zvýšit výdaje na vědu a výzkum až 
na 3,5 % HDP v roce 2025, podniky počítají s investicemi 5 – 7% 
obratu → úspory, vyšší konkurenceschopnost, 
produktivita a odstranění nedostatku pracovních sil.

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

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

BITKOM – German Digital Association www.bitkom.org

Příležitosti v digitalizaci

http://www.bitkom.org/


Akce ambasády
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Czech Innovation Festival, kde se představují české inovační 
firmy a  výzkumné projekty. Festival pořádá ZÚ Berlín ve 
spolupráci s Českým centrem a CzechInvest již od  roku 2016. 
Letošní 5.ročník byl odložen na 2.polovinu roku. 

TechCrunch Disrupt – platforma pro navazování spolupráce 
technologických startupových firem.

InnoTrans - dopravního veletrhu v Berlíně se v září 2018 
zúčastnilo 82 českých firem, příští ročník se uskuteční v 
listopadu 2020.

Internationale Grüne Woche (IGW) - mezinárodní 
potravinářský, zemědělský a zahradnický veletrh, příští ročník 
proběhne v lednu 2021.

Projekty ekonomické diplomacie a veletrhy



Obchodní kultura a doporučení
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Doporučení - vstup do Německa 

Systematičnost

Pragmatičnost

Přímost

Konzervativnost

Dlouhé rozhodovací procesy
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Doporučení - vstup do Německa 

DESATERO PRO OBCHODOVÁNÍ S NĚMECKEM

Komunikujte systémově a na jednání se připravte

Upozorněte na jedinečnost produktu -Alleinstellungsmerkmal

Prezentujte se sebevědomě, investujte do online marketingu

Nebojte se telefonovat, email často nestačí

Nespoléhejte na to, že se domluvíte anglicky

Dodržujte termíny a buďte spolehliví

Nepodceňujte znalost informací německého partnera

Jen dobrá cena a kvalita na náročném koncentrovaném trhu 
nestačí - inovace

Hledejte obchodní zástupce

Poznejte nejen své zákazníky, ale i konkurenci – jezděte na 
veletrhy



Kontaktní místa
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Velvyslanectví ČR – Berlín

Tel.: +49 30 226 38196

ondrej_karas@mzv.cz nebo commerce_berlin@mzv.cz 

www.mzv.cz/berlin

Generální konzulát ČR  - Mnichov

jan_kreuter@mzv.cz

www.mzv.cz/munich

Generální konzulát ČR - Drážďany

marketa_meissnerova@mzv.cz

www.mzv.cz/dresden

Konzulát ČR – Düsseldorf

duesseldorf@embassy.mzv.cz

www.mzv.cz/duesseldorf

Czech Trade Düsseldorf

dusseldorf@czechtrade.cz

www.czechtrade-germany.de

Podpora českých firem v Německu 

http://www.mzv.cz/berlin
http://www.mzv.cz/munich
http://www.mzv.cz/dresden
http://www.mzv.cz/duesseldorf
http://www.czechtrade-germany.de/


Ministerstvo zahraničních věcí

České republiky

Velvyslanectví ČR v Berlíně

Děkuji Vám za pozornost

ondrej_karas@mzv.cz


