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Anotace 
 

Tématem diplomové práce jsou česko-německé hospodářské vztahy v letech 1991 – 

2016, na které je nahlíženo perspektivou teorie asymetrických dyád. Česko-německý 

vztah lze označit jako asymetrický na základě nerovnosti mezi politickoekonomickými 

možnostmi a schopnostmi partnerů Česka – slabšího a Německa – silnějšího. 

Navzdory tomu je pojí řada aspektů, jako např. zahraničněpolitická orientace 

a charakter ekonomiky. ČR a SRN jsou vůči sobě v řadě ohledů kompatibilní 

a hospodářsky komplementární, mají podobnou kulturu, jsou geograficky blízko 

a probíhá mezi nimi mnoho transakcí. Zároveň je pojí společná minulost 

a překonávání konfliktních otázek – navzdory řadě kvalit česko-německého vztahu 

Česko tradičně řešilo zajištění své bezpečnosti, svobody a prosperity. Po pádu 

„železné opony“ se Německo angažovalo k politickoekonomické transformaci 

Československa/Česka, které přešlo na demokratický systém s tržně orientovanou 

ekonomikou. Rozvoj česko-německých hospodářských vztahů pro Česko znamenal 

šanci na hospodářský růst, přístup k technologiím a v rámci obchodní spolupráce na 

globální trhy, navíc v identickém institucionálním kontextu NATO a EU. Hospodářský 

význam SRN pro ČR značně vzrostl, Německo se stalo českým nejvýznamnějším 

obchodním partnerem. Asymetrie, stejně jako konfliktní potenciál jsou ovšem v česko-

německém hospodářském vztahu nadále patrné. Projevují se např. v ekonomické 

konvergenci ČR a SRN anebo v postoji k euru. Práci uzavírá kapitola o digitalizaci 

a možném dalším vývoji česko-německých hospodářských vztahů. Tento fenomén má 

potenciál relativizace asymetrie ČR a SRN a přispění k proměně česko-německé 

hospodářské spolupráce na vyšší kvalitativní úroveň. 

 



 

 

Annotation 
 

The study deals with Czech-German economic relations during 1991 – 2016, viewed 

from the perspective of the theory of asymmetrical dyads. The Czech-German 

relationship can be perceived as asymmetrical on the basis of inequality between the 

political-economic possibilities of Czech Republic (CR) – the weaker and Germany – 

the stronger. Despite this, there are many common aspects such as foreign policy 

orientation and the nature of the economy. CR and Germany are in many respects 

compatible with each other and economically complementary. They have similar 

culture, are geographically close and there are many transactions between them. At the 

same time, they are connected by a common past and by overcoming conflicts issues. 

Despite many qualities of Czech-German relationship, the Czech side has traditionally 

addressed securing its security, freedom and prosperity. After the fall of the “Iron 

Curtain”, Germany engaged in the political-economic transformation of 

Czechoslovakia/Czech Republic, which turned into a democratic system with market-

oriented economy. The development of Czech-German economic relations for the CR 

meant chance for economic growth, access to technology and, within the framework of 

business cooperation, to global markets, in addition to the identical institutional 

context of NATO and the EU. The economic importance of Germany for the CR has 

grown considerably; Germany has become the CR´s most important trading partner. 

However, asymmetry, as well as conflicting potential, remains evident in the Czech-

German economic relations. They are reflected for instance in the economic 

convergence of CR and Germany or in the attitude towards the euro. The last chapter 

explores digitalization and indicates how Czech-German economic relations can 

develop further. This phenomenon has the potential to relativize the asymmetry of the 

Czech Republic and Germany and contribute to the transformation of Czech-German 

economic cooperation to a higher quality level. 
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1. ÚVOD 

„Vztah k Německu (...) je součást našeho osudu, ba přímo naší identity. Německo je 

naše inspirace i naše bolest; zdroj pochopitelných traumat i mnoha předsudků 

a bludů, jakož i měřítek, k nimž se vztahujeme; někdo vnímá Německo jako naši hlavní 

naději, jiný jako naše hlavní nebezpečí.“
1
 

Václav Havel, z projevu „Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství“, 

17. února 1995, Karolinum 

Česko-německé vztahy lze historicky charakterizovat dvěma permanentními faktory 

– asymetrií geopolitického, ekonomického a demografického potenciálu 

a překonáváním konfliktních otázek.
2
 Německo bylo pro Česko tradičně 

prostředníkem mezi vyšší kulturní a technologickou úrovní, přirozeným mostem mezi 

ním a západem, bylo měřítkem, ke kterému se vztahovalo. Současně také Česko, 

situované mezi dvěma evropskými velmocemi Německem a Ruskem, tradičně řešilo 

zajištění své bezpečnosti, demokracie a prosperity. Kromě řady kvalit, které česko-

německý vztah spolu s v mnoha aspektech symbiotickým soužitím po téměř tisíciletí 

přinášel, byl ale také pro Česko v  zásadě otázkou existenční, a to obzvlášť v průběhu 

posledních dvou století, kdy nabyl silného nacionálního, až nacionálně sociálního 

obsahu.
3
 

Až do druhé poloviny 20. století neexistovaly dostatečně účinné mechanismy 

mezinárodního společenství, jak s případnými konfliktními střetnutími nakládat. 

Změnu lze uvést do kontextu s novou kvalitou zahraniční politiky Spolkové republiky 

Německo (SRN) po druhé světové válce, pro niž je typický multilateralismus a vysoká 

míra institucionalizace procesů, podpora lidských práv, svobody, demokracie, 

občanské společnosti a právního státu, pravidel tržní ekonomiky a také přístup 

zdůrazňování zájmů malých a středních zemí.
4
 S koncem studené války a bipolárního 

                                                 
1
 Václav Havel, „Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství,“ Karolinum, 17. února 1995. Srov. 

Miroslav Kunštát, „Německo a Česká republika,” in Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům 

Střední Evropy od roku 1990, ed. Vladimír Handl, Jan Hon, a Otto Pick (Praha: Ústav mezinárodních 

vztahů, 1998), 205-207. Srov. Michal Skulínek a Břetislav Dančák, „From concern to cooperation: The 

development of Czech-German relations after 1993,“ in Towards Partnership: The Third Decade of 

Czech-German Relations, ed. Břetislav Dančák a Vít Hloušek (Brno: Masarykova univerzita, 2016), 25. 
2
 Srov. Petr Fiala a Adéla Kadlecová, „Contemporary issues in Czech-German diplomatic relations,“ in 

Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations, ed. Břetislav Dančák a Vít 

Hloušek (Brno: Masarykova univerzita, 2016), 42. 
3
 Srov. Havel, „Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství.“ 

4
 Srov. Fiala, Kadlecová, „Contemporary Issues in Czech-German Diplomatic Relations,“ 43, 104. 

Srov. Vladimír Handl, „Česká republika a Německo: Jak se vnímají?,“ in Hledání českých zájmů: 

Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost, ed. Petr Drulák a Vladimír Handl (Praha: Ústav 

mezinárodních vztahů, 2010), 153. Srov. Kai-Olaf Lang, „Germany and the Visegrad-Baltic Countries: 

Cooperation and Partnership in Times of Uncertainty,“ in Friendship in the Making: Transforming 
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rozdělení světa se Německo stalo českým spojencem. Rozvoj česko-německých 

vztahů v období po pádu „železné opony“, přesněji společenských, ekonomických 

a politických kontaktů, bývá v kontextu mezinárodních vztahů, dané doby 

a traumatické historie označován jako výjimečný příklad významného úspěchu.
5
 

Znamenal také návrat do normality česko-německých vztahů první poloviny 

20. století, návrat k poměrně intenzivním vazbám, které byly přirozené. 

Dějinný převrat na konci 20. století otevřel nové perspektivy Německu i Česku, a to 

ve spojitosti s šancí na hospodářský rozvoj. V Česku ale evokoval také obavy 

z eventuální německé dominance pramenící z jeho negativní historické zkušenosti.
6
 

V rámci jednotné Evropy se ovšem Německo díky své podpoře multilaterální 

integrace stalo aktérem, kterému lze důvěřovat. Česko-německá spolupráce se 

z pouhého sousedství vyvinula v partnerství;
 7

 ke značnému rozvoji česko-německého 

vztahu v souvislosti s vyrovnáním se s konfliktní minulostí došlo v 90. letech, 

společná témata politického dialogu se podařilo posunout od bolestné minulosti 

směrem do budoucna, orientovat je na pragmatickou spolupráci. Za vydatné podpory 

Německa se Česká republika stala součástí Severoatlantické aliance a Evropské unie, 

což bylo v souladu s návratem na západ, který si po převratu ČR přála. Do té doby 

bilaterální agenda se stala součástí multilaterální sítě. Zároveň se otevřela nová sféra 

globalizace, která definovala politickou a ekonomickou dimenzi vzájemného vztahu 

a další rozvoj.
8
 

Z ekonomického hlediska pro Českou republiku začal vztah s Německem znamenat 

velmi mnoho. SRN, která oproti ČR v hospodářské sféře získala značný náskok díky 

možnosti rozvoje v liberálním demokratickém a západně orientovaném prostředí, 

napomohla Česku, ve kterém se v porovnání se západním Německem na pár desítek 

let „zastavil čas“
9
, a to v souvislosti s ekonomickým rozvojem zaměstnaností, HDP 

anebo exportem. Důvod rozvoje těchto vztahů lze hledat i v zahraničněpolitických 

prioritách obou států po roce 1989. Hospodářské vazby ČR s Německem, které 

postupem času zaujalo pozici českého nejdominantnějšího obchodního partnera 

                                                                                                                                            
Relations between Germany and the Baltic-Visegrad Countries, ed. Andris Sprüds (Riga: Latvian 

Institute of International Affairs, 2012), 6-7. Srov. Havel, „Češi a Němci na cestě k dobrému 

sousedství.“ 
5
 Lang, „Germany and the Visegrad-Baltic Countries,“ 6. 

6
 Srov. Hana Kočandrlová, „Wirtschaftliche Aspekte der deutschen Wiedervereinigung: Eine Chance 

für Europa?,“ ConferenceObject, 2014. 

https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/58606/KocandrlovaH_WirtchaftlicheAspekte_2014.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y (ověřeno 27. března 2019). 
7
 Lang, „Germany and the Visegrad-Baltic Countries,“ 6-7. 

8
 Srov. Fiala, Kadlecová, „Contemporary Issues in Czech-German Diplomatic Relations,“ 43. 

9
 Srov. Havel, „Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství.“ 
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s přibližně třetinovým až čtvrtinovým podílem na vývozu a dovozu, se staly pro 

českou ekonomiku naprosto zásadními.
10

 Znamenaly také návrat k tradicím 

meziválečné doby, využití přirozeného potenciálu spolupráce komplementárních 

ekonomik. Do dnešní doby to byly navíc vazby, v rámci kterých se na rozdíl od 

politické úrovně příliš neřešila názorová divergence nebo odcizení ve vzájemných 

postojích. Intenzita propojenosti české a německé ekonomiky je mimořádná, a to 

i v kontextu hluboce integrované evropské ekonomiky. Navzdory této propojenosti je 

i v česko-německém hospodářském vztahu nejvýraznějším aspektem asymetrie 

spojovaná s rozdílnou politickoekonomickou silou,
11

 ale také řada otázek s méně nebo 

více skrytým konfliktním potenciálem. Právě česko-německé hospodářské vztahy, 

které jsou součástí mimořádných relací těchto států, intenzivního dialogu 

a spolupráce, jsou tématem předkládané diplomové práce. 

1.1. TEORETICKÉ VÝCHODISKO A METODOLOGIE 

Na česko-německé hospodářské vazby lze nahlížet z perspektivy německé zahraniční 

politiky, která se dá analyticky uchopit prostřednictvím vícera konceptů. Lze zmínit 

Německo jako obchodní mocnost (Handelsstaat, trading state)
12

 – styl vyznávající mj. 

ekonomickou dominanci, mezinárodní vazby, podporu nadnárodní integrace, sociální 

stabilitu, připravenost ke kompromisu, přizpůsobivost a schopnost přispět k řešení 

mezinárodních problémů. Tento koncept se podobá přístupu pojímající Německo jako 

civilní mocnost (Zivilmacht, civilian power)
13

, jejímž záměrem je mj. kultivování 

mezinárodních vztahů díky multilaterálnímu mezinárodnímu pořádku založeného na 

konsenzu, normách a nevojenských silách, jakými jsou třeba síly demokratické, 

ekonomické anebo kulturní, a dále na podpoře udržitelného rozvoje anebo lidských 

práv. Německý přístup lze také uvést do souvislosti se  zahraničněpolitickým pojetím 

Německa jako geopolitické mocnosti
14

, jejíž zájmy jsou provázané s prospěchem 

                                                 
10

 Srov. Fiala, Kadlecová, „Contemporary Issues in Czech-German Diplomatic Relations,“ 41. 
11

 Srov. Oldřich Krpec a Vladan Hodulák, „Contemporary Czech-German Economic Relations (2005-

2015),“ in Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations, ed. Břetislav Dančák a 

Vít Hloušek (Brno: Masarykova univerzita, 2016), 104. Srov. Handl, „Česká republika a Německo,“ 

153. Jiřina Semanová, „Zahraniční obchod České republiky s Německem,“ Odbor statistiky 

zahraničního obchodu, 28. června 2012: 2. 
12

 Srov. Staack, Michael. „Handelsstaat Deutschland: Deutsche Außenpolitik in einem neuen 

internationalen System,“ Politische Vierteljahresschrift 42, č. 2 (červen 2001): 343-344. Srov. Michael 

Staack, „Deutschland als Wirtschaftsmacht,“ in Handbuch zur deutschen Außenpolitik. ed. Siegmar 

Schmidt, Gunther Hellmann a Reinhard Wolf (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschafen, 2007), 

87-92. 
13

 Srov. Maull, Hanns. „Germany and Japan: The New Civilian Powers,“ Foreign Affairs 69, č. 5 (zima 

1990/1991): 91-106. Srov. Knut, Kirste, Maull, Hanns. „Zivilmacht und Rollentheorie,“ Zeitschrift für 

Internationale Beziehungen 3, č. 2 (1996): 283-312. 
14

 Srov. Hans Kundnani, „Germany as a Geo-economic Power,“ The Washington Quarterly 34:3 (léto 

2011): 31-45, https://doi.org/10.1080/0163660X.2011.587950 (ověřeno 7. dubna 2019), 33, 41-42. 
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obchodních společností. Tato koexistence je patrná především v souvislosti s vývozy, 

protože stát exportérům může napomoct vytvořit podmínky příhodné pro byznys. 

Zdůrazňovaná je egoistická snaha „vytěžit“ mezinárodní systém a zahraniční politika 

s komerčním charakterem, v rámci které je multilateralismus vyzdvihován především 

tehdy, je-li to pro Německo obzvlášť významné. Zcela novým přístupem je koncept 

Německa jakožto rozpolceného aktéra (dividual actor)
 15

, který kritizuje koncepty 

civilní a geopolitické moci, omezené pouze na konkrétní historický narativ (období 

Bismarcka a Adenauera), na základě kterého „určují“ budoucnost. Německá identita 

je podle tohoto přístupu multiplikovaná a neustále vyjednávaná; tím, že reaguje na 

mnoho podnětů, je v průběhu času nekonzistentní, tudíž ji nelze jednoduše 

kategorizovat a vymezit. 

Pochopení německého zahraničněpolitického chování je důležité pro proniknutí do 

přístupu Německa vůči České republice, který lze uvést do globálního kontextu 

mezinárodních vztahů. Z ekonomické dimenze německé zahraniční politiky, z níž 

vyvstávají německé priority, je možné částečně vyčíst německou motivaci pro 

navázání politickoekonomických vztahů s Českem a do určité míry předpokládat 

jejich další vývoj. Německá zahraniční politika byla v předkládané práci ovšem 

zvolena spíše jako významné východisko. Jako hlavní byla pro analýzu česko-

německého bilaterálního vztahu vybrána perspektiva vazeb mezi nerovnými partnery. 

Ta je pro zpracování tématu vhodnější; práce není případovou studií, zabývá se 

relativně širokým časovým rámcem a cílí tak na sledování relativně dlouhodobého 

vývoje česko-německého hospodářského vztahu. Tento vztah lze označit jako 

asymetrický, protože v jeho rámci je patrná jasná, dlouhodobá nerovnost mezi 

možnostmi a schopnostmi partnerů Česka a Německa, a to zejména v ohledu 

mocenského potenciálu.
16

 Navzdory tomu tyto státy pojí řada aspektů 

zahraničněpolitické anebo hospodářské podoby, jako např. zahraničněpolitická 

orientace a charakter ekonomiky. Takovíto partneři jsou vůči sobě v řadě ohledů 

kompatibilní a hospodářsky komplementární, mají podobnou kulturu, jsou 

geograficky blízko, dokonce sdílejí hranici v délce 818,9km, a probíhá mezi nimi 

mnoho transakcí. Dále je pro oba státy, obzvláště pro stát slabší, příznačná obtížnost 

přerušení  vazeb z důvodu vysokého stupně provázanosti a integrace.
17

 

                                                 
15

 Srov. Eberle, Jakub. ,,Germany as a dividual actor. Competing social logics and their political 

articulations.” Autorka děkuje J. Eberle za dovolení odvolávat se na jeho článek ještě před jeho 

vydáním v časopise German Politics. 
16

 Fiala, Kadlecová, „Contemporary Issues in Czech-German Diplomatic Relations,“ 43. 
17

 Srov. Harald von Riekhoff, ,,Introduction: Toward a Comparison of Relations Between Austria/FRG 

and Canada/United States,” in Unequal Partners: A Comparative Analysis of Relations Between 
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Práce je inspirovaná následujícími studiemi, které lze z hlediska analýzy zvoleného 

tématu označit jako výchozí: Disjoined Partners: Austria and Germany Since 1815
18

 

od Petera J. Katzensteina, Foreign Policy in Asymmetrical Dyads: Theoretical 

Reformulation and Empirical Analysis, Canada-United States Relations, 1963-1972
19

 

od autorů Briana W. Tomlina a Michaela B. Dolana, a kolektivní monografii Unequal 

Partners: A Comparative Analysis of Relations Between Austria and the Federal 

Republic of Germany and Between Canada and the United States
20

 editovanou 

Haraldem von Riekhoffem a Hanspeterem Neuholdem. 

Katzenstein analyzuje bilaterální vztahy mezi státy v kontextu okolností 

představujících základ vzájemných vztahů, mezi něž se řadí společná historie, 

podobná kultura, blízká geografická poloha a politická a ekonomická provázanost. 

Tyto aspekty rozebírá na příkladu německo-rakouských vztahů, postupuje 

chronologicky, od první poloviny 19. až do druhé poloviny 20. století, v určité době 

bylo tedy možné jako součást této relace počítat také Česko. Katzenstein si klade 

otázku, zda existuje přirozená tendence k politické integraci států, jejichž kultura je 

kompatibilní, ale politika odlišná. Zdůrazňuje, že navzdory existenci mnoha transakcí 

a jazykové a kulturní podobnosti je nutné podat zamítavou odpověď. Vyzdvihuje 

politickou autonomii obou aktérů navzdory snaze německých elit Rakousko-uherské 

monarchie, které nastolovaly téma politického sjednocení s Německem. Zmiňuje tlaky 

a protitlaky v kontextu doby monarchie, ale i doby po jejím pádu do druhé poloviny 

20. století, kdy se jako nejatraktivnější jevila politická autonomie a zároveň 

ekonomická provázanost Rakouska a Německa. Kromě důrazu na to, do jaké míry 

bylo možné v průběhu zkoumaného období Habsburskou, později Rakousko-uherskou 

monarchii a nakonec Rakousko kulturně anebo politicky ovlivnit, autor podtrhuje 

asymetrickou povahu relace zejména v ekonomické oblasti. 

Článek Foreign Policy in Asymmetrical Dyads představuje shrnutí projektu 

zaměřeného na verifikaci teorie asymetrických dyád a zahraniční politiku slabších 

států v dyadickém vztahu. Autoři definují znaky asymetrických dyád, mezi které řadí 

                                                                                                                                            
Austria and the Federal Republic of Germany and Between Canada and the United States, ed. Harald 

Riekhoff a Hanspeter Neuhold (Westview Press, Oxford, 1993), 3-5, 8. 
18

 Katzenstein, Peter J. Disjoined Partners: Austria and Germany Since 1815. Berkeley: University of 

California Press, 1976. 
19

Dolan, Michael B. a Tomlin, Brian W. ,,Foreign Policy in Asymmetrical Dyads: Theoretical 

Reformulation and Empirical Analysis, Canada-United States Relations, 1963-1972.“ International 

Studies Quarterly 28, č. 3 (září 1984): 349-368, https://www.jstor.org/stable/2600635 (ověřeno 

27. března 2019). 
20

 von Riekhoff, Harald a Neuhold, Hanspeter. Unequal Partners: A Comparative Analysis of Relations 

Between Austria and the Federal Republic of Germany and Between Canada and the United States  

Oxford: Westview Press, 1993.  
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jednak nerovnost v kapacitě dvou partnerů ovlivnit vztah a jednak orientaci zahraniční 

politiky slabšího státu a jeho mezinárodních transakcí včetně zahraničního obchodu na 

dominantnějšího partnera. Zdůrazňují různé tlaky a protitlaky v rámci bilaterálního 

vztahu a napětí mezi cílem slabšího partnera týkajícího se ekonomické prosperity 

a zachování politické autonomie. Ekonomické aktivity jsou rozvíjeny především se 

silnějším partnerem, což je ovšem viděno jako částečné ohrožení politické autonomie. 

To slabší stát motivuje k fluktuaci mezi kooperativním chováním a strategiemi s cílem 

bilaterální vztah usměrnit. Tyto tlaky jsou viděny jako příležitostné – během období 

relativně silné domácí ekonomiky je u slabších států patrná tendence dále posílit 

ekonomické vazby se silnějším státem, zatímco během ekonomického poklesu je 

tendence tyto vazby spíše uvolňovat, redukovat množství transakcí a zmírnit tak 

eventuální negativní dopad na domácí ekonomiku. 

Třetí jmenovaný titul navazuje na výzkum Katzensteina stejně jako na teorii 

o asymetrických dyádách. Na motivy teorie o disjoined partners autoři přišli 

s konceptem unequal partners. Komparují bilaterální německo-rakouské a kanadsko-

americké vztahy optikou teorie asymetrických dyád. Časový úsek vymezují začátkem 

19. a druhou polovinou 20. století a postupují tematicky. Zkoumají aspekty 

historických, politických, ekonomických a kulturně mediálních vztahů, zaměřují se 

především na perspektivu slabších států v asymetrickém vztahu. V části věnované 

ekonomickým vztahům je zmíněna hospodářská dimenze vztahu, její stručná historie 

včetně významu jak pro slabšího, tak pro silnějšího aktéra. Mj. je zdůrazněna 

rakousko-německá ekonomická provázanost a závislost rakouské ekonomiky na 

německé pramenící především z politické provázanosti těchto států. 

Předkládaná diplomová práce je také analýzou asymetrického bilaterálního vztahu, ze 

jmenovaných analytických okruhů se však soustředí pouze na ekonomickou dimenzi, 

na analýzu ekonomické provázanosti silnějšího a slabšího státu v dyadickém vztahu. 

Tento vztah je utvářen pletivem zájmů a víceúrovňových vztahů, interakcí a závislostí. 

V souladu s teorií asymetrických dyád je v práci zohledněn mocenský potenciál obou 

států a jejich zahraničněpolitické a ekonomické vazby. Situace mezi nimi odpovídá 

konstelaci stát nadřazený a podřízený, mezi nimiž lze pozorovat působení množství 

tlaků a protitlaků. Je patrná nerovnost, do jaké míry mohou partneři vzájemný vztah 

ovlivňovat, a do jaké míry slabší partner usměrňuje svoji zahraniční politiku 

a mezinárodní aktivity podle nadřazeného partnera. Slabší z partnerů může přitom být 

vůči rozhodnutím a krokům silnějšího zranitelný a bez možnosti vlivu. Z pohledu 

slabšího státu je vztah s nadřazeným charakterizován zásadním napětím mezi 
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ekonomickými cíli, socioekonomickými silami, které jsou obvykle podporou jeho 

zvýšené integrace se silnějším státem, a politikou silnějšího, kdy se projevuje pouze 

omezený vliv slabšího státu. Slabší stát tak může oscilovat mezi kooperativním 

chováním a strategiemi za účelem regulace vztahu, což mezi partnery může generovat 

konfliktní potenciál.
21

 

Ekonomické cíle a socioekonomické síly jsou podporou zvýšené integrace slabšího 

státu se silnějším. Silnější z partnerů je obvykle hlavním hospodářským partnerem 

slabšího. Intenzivní spolupráce a množství mezinárodních transakcí se silnějším 

partnerem bývá vnímáno jako ekonomická výhoda, ale může být bráno jako ohrožení. 

Teorie asymetrických dyád zdůrazňuje zejména hrozbu v souvislosti s podkopáním 

politické autonomie slabšího státu, ačkoli silnější aktér v zásadě vykazuje snahu 

o zachování politické autonomie slabšího a jeho zájmy zohledňuje. Toto dilema může 

částečně vysvětlit častější změny zahraniční politiky slabší země, která fluktuuje mezi 

kooperativním chováním a strategiemi vytvořenými za účelem regulace vztahu. 

Bývají to strategie, které často generují konfliktní potenciál. Riziko ale může 

v souladu s další teoretickou premisou probíhat následovně: Pokud ekonomika 

nadřazené země funguje dobře, následuje posílení těchto bilaterálních vazeb a sdílení 

ekonomických výhod, při slabším ekonomickém výkonu lze naopak očekávat chování 

za účelem redukování vzájemné provázanosti.
22

 

Lze konstatovat, že asymetrický vztah může být problematický, a to na základě 

jednání jak silnějšího, tak slabšího partnera. Nerovné partnerství může být problémem 

menšího státu, který je ve vztahu k silnějšímu partnerovi a jeho rozhodnutím 

zranitelnější, protože v porovnání s ním má menší anebo žádný vliv. Stát s menším 

vlivem pak může trpět neurózou, že je ignorován nebo brán se samozřejmostí, což 

nepřispívá jeho sebevědomí. Dále může být patrná tendence slabšího partnera více se 

zabývat problematickými aspekty vztahu a zatěžovat ho kritikou namísto ocenění řady 

výhod, které ze vztahu plynou – např. přístup na mnohem větší trh, propojení inovací, 

povědomí o aktuálních trendech anebo vojenská ochrana. Silnější stát zase může mít 

tendenci k přehlížení zájmů nedominantního státu.
23

 Těmito aspekty může být 

vzájemný vztah destabilizován. 

                                                 
21

 Srov. Riekhoff, ,,Introduction,” 4-5, 8. 
22

 Vladimír Handl, „Česká politika vůči Spolkové republice Německo: od normalizace k evropeizaci,“ 

in Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu, ed. Michal Kořan, (Praha: Ústav 

mezinárodních vztahů, 2009), 24. Riekhoff, ,,Introduction,“ 4-5, 8. Handl, „Česká republika a 

Německo,“ 154, 156, 160. 
23

 Riekhoff, ,,Introduction,” 3-8. Handl, „Česká politika vůči Spolkové republice Německo, 24. 
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Koncepce asymetrických dyád nabízí dvouúrovňovou analýzu mezistátní relace – 

zaprvé úroveň bilaterální nebo také intradyadickou (state-to-state ties) a zadruhé 

multilaterální (state-to-system ties). S ohledem na první úroveň jsou relevantní 

bilaterální témata, která se mohou pojit s minulostí, a jsou otázkou materiální 

a institucionální normalizace vztahu mezi dvěma svrchovanými demokratickými státy. 

Do druhé jmenované úrovně lze zařadit tendence stát se členy multilaterálního 

spojenectví, které je schopné garantovat vnější bezpečnost a statut vzájemných hranic. 

Tím dochází ke stabilizaci dyadického vztahu
24

 a zmírnění asymetrie. Dělení na tyto 

dvě úrovně je ve struktuře práce zohledněno. 

1.2. CÍLE, ČASOVÉ VYMEZENÍ, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A STRUKTURA PRÁCE 

Práce si klade za cíl kromě klasické analýzy česko-německých hospodářských 

vztahů, jejímž výstupem je výčet dat, hospodářských statistik a výsledků, přinést také 

odlišný přístup. Ten je spatřován v zohlednění hledisek, které takováto analýza 

obvykle přehlíží, a které odkrývají často i řadu problematických aspektů 

s potenciálem zatížení bilaterálního vztahu. Novým a relevantním pohledem na česko-

německé hospodářské vztahy je na tomto základě jejich analýza optikou teorie 

asymetrických dyád. V rámci této teorie jsou sledovány pozitivní i negativní aspekty 

dyadického vztahu. Od zvoleného teoretického základu se odvíjí i výzkumné otázky, 

které zní: Jakou roli hraje ekonomika ve stabilizaci vztahu bývalých nepřátel Česka 

a Německa? Jaké šance a jaká rizika přináší česko-německá hospodářská spolupráce 

v globální ekonomice? 

Časové vymezení práce odpovídá zásadním mezníkům vývoje česko-německých 

hospodářských vztahů, analýza zahraničního obchodu a investic je vymezena lety 

1991 – 2016. V roce 1991 začalo znovusjednocené Německo intenzivně podporovat 

evropskou integraci ČR (tehdy Československa) a od 1993 také její vstup do NATO. 

Angažovalo se v transformaci země, a v roce 1993, po útlumu spojovaném 

s transformací, došlo ke značnému nárůstu vzájemného obchodu. Zároveň došlo 

k intenzifikaci česko-německého dialogu a pokusu o smíření v souvislosti 

s traumatickou historií. Rok 2016 byl jako ukončení zkoumaného období zvolen 

z několika důvodů. Kromě podstatného důvodu dostupnosti řady statistik 

a ekonomických dat představuje předěl v aktivitě české vlády v souvislosti s tzv. 

čtvrtou průmyslovou revolucí, jejímž výsledkem byl strategický dokument Iniciativa 

Průmysl 4.0, definující tento fenomén a nastiňující další postup nutné adaptace 

                                                 
24

 Srov. Handl, „Česká politika vůči Spolkové republice Německo, 24-25, 31. Srov. Handl, „Česká 

republika a Německo,“ 161. 
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ekonomiky. Zároveň v tomto roce došlo k potvrzení synergie této strategie ze strany 

českého premiéra Bohuslava Sobotky a německé spolkové kancléřky Angely Merkel. 

Cíli, výzkumným otázkám i časovému vymezení odpovídá struktura práce. Kapitola 

2. Výchozí podmínky česko-německé hospodářské spolupráce je nutným uvedením do 

problematiky hospodářství SRN v globálním kontextu, vyjasněním základních pojmů 

vztahujících se k německé exportně orientované ekonomice a vhledem do německých 

politickoekonomických a zahraničněpolitických priorit. Představuje rámec, ze kterého 

vyvstávají německé zájmy utváření mezinárodních ekonomických vztahů, a tímto je 

také stručným výkladem přístupu Německa k ČR (Československu). Objasňuje také 

kontext globalizace a situaci po převratu v 90. letech, kdy se znovusjednocené 

Německo vyrovnávalo se svojí novou totožností a hledalo své postavení v Evropě a ve 

světě. V tomto kontextu došlo ke značnému vývoji a rozvoji česko-německých relací, 

jejich normalizaci a multilateralizaci. 

Ekonomickým rozměrem česko-německých vztahů se dále zabývá část 3. Německo 

jako hospodářský partner ČR, která je klasickou analýzou ekonomické výměny. 

Kromě klíčových dimenzí česko-německých hospodářských vazeb – zahraničních 

investic a zahraničního obchodu, je součástí také sonda do tzv. pull faktorů 

německých firem, tedy faktorů, které z jejich pohledu činí spolupráci v Česku 

atraktivní. Subkapitola vysvětluje okolnosti vedoucí ke snaze obchodně spolupracovat 

v cílové zemi Česko, náladu mezi německými investory a podnikateli, jejich postoj 

k podmínkám, které nabízí český trh, a jejich zájmy v souvislosti s ekonomickou 

činností v ČR. Třetí část práce je časově rozdělena na dvě podkapitoly s ohledem na 

kvalitativní změnu česko-německého vztahu a relativizaci česko-německé asymetrie, 

k čemuž došlo na základě přijetí ČR do Evropské unie – 3.1. Období před vstupem do 

EU a 3.2. Období po vstupu do EU. Další kapitola 4. Problematické aspekty česko-

německé hospodářské spolupráce pojednává v jednotlivých částech o sporných 

bodech německé hospodářské politiky a tím i česko-německé hospodářské spolupráce, 

které klasická analýza spíše opomíjí, a které mohou být zdrojem tenze až konfliktů 

v souvislosti se zajištěním prosperity a v jistém slova smyslu také 

politickoekonomické svobody. Práci uzavírá kapitola 5. Fenomén digitalizace 

a výhled do budoucna, ve které je rozebrána hospodářská stránka problematiky tzv. 

čtvrté průmyslové revoluce – technického a technologického pokroku, a jeho 

významu v kontextu česko-německých hospodářských vztahů včetně možného 

budoucího vývoje. 
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1.3. ZHODNOCENÍ ZDROJŮ 

Mezi další relevantní odborné a pro práci zásadní zdroje se dají kromě výše 

uvedených titulů zařadit následující. Na prvním místě lze uvést literaturu věnující se 

problematice česko-německých hospodářských vztahů. Pro části analyzující dobu před 

vstupem ČR do EU byla použita studie Ekonomické vztahy SRN ke státům střední 

a východní Evropy
25

 autorů Karla Zemana a Borise Grexy, kteří se zabývají mj. 

výchozími podmínkami ekonomických vazeb ČR a SRN, zahraničním obchodem 

a toky přímých kapitálových investic. 

Také lze jmenovat text Vývoj ekonomické dimenze zahraniční politiky České 

republiky jako reakce na vývoj vnější pozice české ekonomiky
26

 od Jana Hřícha, který 

se zabývá ekonomickým rozměrem české zahraniční politiky v období před českou 

evropskou integrací. Pro účely diplomové práce byla především využita část 

o principiálních změnách teritoriálního rozložení československého / českého 

obchodu. Autor srovnává období před pádem tzv. „železné opony“ a po něm. Dále se 

podrobně zaměřuje na statistická data vývozu a dovozu ČR a stavu přímých 

zahraničních investic plynoucích do ČR, včetně teritoriálního rozložení. 

 Pro zpracování druhé časově vymezené části a pro zorientování se v obchodní 

dimenzi vztahů Německa a států střední a východní Evropy byl významný např. titul 

The role of central Europe in the German economy: The Political Consequences
27

 od 

Konrada Poplawskiho. Autor identifikuje, v čem spočívá atraktivita regionu střední 

a východní Evropy z německé perspektivy. Zaměřuje se na klíčové aspekty 

zkoumaného partnerství, mj. na investice a politickou dimenzi ekonomické 

spolupráce, a na sporné aspekty spolupráce, zásadní pro zpracování kapitoly 

problematických bodů kooperace ČR a SRN. 

Dále je možné zmínit kolektivní monografii Towards Partnership: The Third Decade 

of Czech-German Relations
28

, editovanou Břetislavem Dančákem a Vítem Hlouškem. 

                                                 
25

 Zeman, Karel a Grexa, Boris. „Ekonomické vztahy SRN ke státům střední a východní Evropy.“ In 

Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990, ed. Vladimír Handl, Jan 

Hon a Otto Pick, 113-144. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998. 
26

 Hřích, Jan. „Vývoj ekonomické dimenze zahraniční politiky České republiky jako reakce na vývoj 

vnější pozice České republiky.“ In Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004: Úspěchy, 

problémy a perspektivy, ed. Otto Pick a Vladimír Handl, 145-167. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 

2004. 
27

 Poplawski, Konrad. The Role of Central Europe in the German Economy: The Political 

Consequences. Varšava: OSW, Centre for Eastern Studies, 2016. 
28

Dančák, Břetislav a Hloušek, Vít, eds. Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German 

Relations. Brno: Masarykova Univerzita, 2016. 
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Z publikace, která na vztahy ČR a SRN nahlíží jako na komplikované, ale zároveň 

v mnoha ohledech zdařilé partnerství, bylo čerpáno z více kapitol. Jako příklad lze 

jmenovat Contemporary Czech-German Economic Relations (2005-2015)
29

 od 

Oldřicha Krpce a Vladana Hoduláka. Autoři provádějí tradiční analýzu česko-

německých ekonomických vztahů (objem zahraničního obchodu a přímých 

zahraničních investic), kterou doplňují o analýzu problematických bodů spolupráce, 

jako je např. míra ekonomické konvergence.  

Mimo to se důležitým zdrojem stala publikace Česko-německé vztahy v číslech
30

 od 

Zuzany Lizcové a Hany Rydzy mapující vývoj česko-německých vztahů po pádu 

„železné opony“ z mnoha tematických perspektiv. Těmi jsou např. demografie, 

energetika anebo ekonomické vazby. Autorky se věnují především statistickým 

údajům, a přináší přehled dat a specifických aspektů, jako údaje o obchodní výměně, 

investicích nebo ekonomické konvergenci. 

Faktory motivace německých firem pro externí zajišťování práce v ČR bylo možné 

zjistit pomocí materiálů Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK),
31

 

která provádí tzv. konjunkturální průzkum u členských firem napříč odvětvími. Jedná 

se nezávislý anonymní dotazník zjišťující spokojenost těchto entit s podmínkami 

v ČR, které jsou pro byznys relevantní. Otázky se týkají např. úrovně akademického 

a odborného vzdělávání nebo platových podmínek. Výstupy jsou pro účely diplomové 

práce použity pro doložení stavu ve vybraných letech. 

Politickou a historickou dimenzí hospodářských vztahů SRN se státy regionu střední 

a východní Evropy se zabývá celá řada autorů. Lze jmenovat studii The German 

Economy and East-Central Europe. The Development of Intra-Industry Trade from 

Ostpolitik to the Present
32

 Stephena Grosse. Vyjma toho, že se autor věnuje 

historickému kontextu této spolupráce, rozebírá také problematické aspekty, jako 

např. rozdílnou úroveň odměňování. 

                                                 
29

 Krpec, Oldřich a Hodulák, Vladan. „Contemporary Czech-German Economic Relations (2005-

2015).“ In Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations, ed. Břetislav Dančák 

a Vít Hloušek, 104-142. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 
30

 Lizcová, Zuzana a Rydza, Hana. „Česko-německé vztahy v číslech,“ Asociace pro mezinárodní 

otázky, č. 1 (březen 2019). 
31

 Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer. Česko-německá obchodní a průmyslová 

komora. https://tschechien.ahk.de/cz/ (ověřeno 24. dubna 2019). 
32

 Gross, Stephen. „The German Economy and East-Central Europe. The Development of Intra-

Industry Trade from Ostpolitik to the Present,“ German Politics and Society 31, č. 3 (podzim 2013), 

85-105. 

https://tschechien.ahk.de/cz/
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Významnou publikací, která napomohla rozkrytí působení Německa v evropském 

prostředí, se stala Germany and the European Union. Europe´s reluctant hegemon?
33

 

od Simona Bulmera a Williama E. Patersona. Autoři se věnují vývoji vnitřní i vnější 

politiky Německa a vztahům s jeho partnery. Problematiku německého vlivu na okolí 

a také toho, jak toto okolí ovlivňuje Německo, zasazují do historického, 

ekonomického a teritoriálního kontextu. Zaměřují se na otázku německé moci v EU, 

a to především v souvislosti s krizí eurozóny. 

Kolektivní monografie Friendship in the making: Transforming Relations between 

Germany and the Baltic-Visegrad Countries
34

 editovaná Andrisem Sprüdsem 

pojednává o způsobu vývoje vztahů mezi Německem a státy Baltu a Visegrádu 

v období po konci studené války. Z této monografie byla např. využita část Czech-

German relations in the post-cold war era: The Best Ever?
35

 od Petra Kratochvíla 

a Zdeňka Sychry zaměřená na bilaterální česko-německé vztahy. Autoři obou 

uvedených textů se zaměřují na dimenzi společenských, ekonomických a  politických 

kontaktů, přičemž identifikují aspekty sounáležitosti, úspěšné spolupráce, ale 

i ambivalentních postojů a vzájemných nesouladů. 

Také lze zmínit kolektivní monografii analyzující německou zahraniční politiku 

Deutsche Außenpolitik: Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen und Normen
36

, editovanou 

Thomasem Jägrem, Alexandrem Hösem a Kaiem Oppermannem, konkrétně studii 

Deutschland im Globalisierungsprozess: Zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seit 

der Wiedervereinigung
37

 od Juergena B. Dongese. Ta byla důležitá pro pochopení 

působení Německa v mezinárodním prostředí. Autor analyzuje relevantní aspekty 

vývoje německé ekonomiky po znovusjednocení, její reakci v souvislosti s dalším 

vývojem globalizace, a rozpor domnělé role Německa jako světového exportního 

mistra (Exportweltmeister) ve společenském politickoekonomickém kontextu. 

Nakonec je možné jmenovat články publikované v médiích, které byly důležitým 

zdrojem zejm. pro část problematických aspektů česko-německé hospodářské 

                                                 
33

 Bulmer, Simon a Paterson, William E. Germany and the European Union. Europe´s Reluctant 

Hegemon? Londýn: Red Globe Press, 2019. 
34

 Sprüds, Andris. Friendship in the Making: Transforming Relations between Germany and the Baltic-

Visegrad Countries. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2012. 
35

 Kratochvíl, Petr a Sychra, Zdeněk. „Czech-German Relations in the Post-Cold War Era: The Best 

Ever?.“ In Friendship in the making: Transforming Relations between Germany and the Baltic-

Visegrad Countries, ed. Andris Sprüds, 29-51. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2012. 
36

 Jäger, Thomas, Höse, Alexander a Oppermann, Kai. Deutsche Außenpolitik: Sicherheit, Wohlfahrt, 

Institutionen und Normen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschafen, 2007. 
37

Donges, Juergen B. „Deutschland im Globalisierungsprozess: Zur gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung seit der Wiedervereinigung.“ In Deutsche Außenpolitik: Sicherheit, Wohlfahrt, 

Institutionen und Normen, ed. Thomas Jäger, Alexander Höse a Kai Oppermann, 263-282. Wiesbaden: 

VS Verlag für Sozialwissenschafen, 2007. 
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spolupráce. Např. text Budoucí krizi si vyrábíme sami, jedinou obranou je rychle 

změnit českou ekonomiku, říká Pavel Kysilka
38

 od Petra Honzejka, zveřejněný 

Hospodářskými novinami se věnuje souvislosti fenoménu digitalizace a česko-

německé hospodářské spolupráce. Jedná se o rozhovor s ekonomem Pavlem Kysilkou, 

který kromě formulování možného vlivu tohoto jevu na globální ekonomiku nastiňuje 

scénáře očekávané celosvětové hospodářské krize a jejích eventuálních spouštěčů. 

2. VÝCHOZÍ PODMÍNKY ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCE 

2.1. FORMOVÁNÍ ZÁJMŮ SRN VE SVĚTOVÉ EKONOMICE 

Německý ekonomický model závisí na exportu. Zatímco během 19. a začátku 

20. století dominovaly nacionální, autoritativní, anti-západní a anti-demokratické 

tendence, postoj zaměřený proti volnému obchodu, orientace převážně na východ, 

zemědělská soběstačnost a protekcionismus, po druhé světové válce se vývoj zcela 

obrátil. Po katastrofální porážce Německa měl následovat konec jeho hegemonních 

aspirací a důrazu na národní zájmy, ačkoli následující ekonomická 

přeměna a politická rekonstrukce Evropy předznamenaly odlišný vývoj. Zatímco se 

okupační mocnosti shodly na eliminování nacismu a německé militárně-průmyslové 

kapacity, nebylo možné najít společnou cestu v případě poválečného ekonomického 

a politického systému. Ten se v důsledku odvíjel jinak v sovětské východní, a jinak 

v americko-, britsko-francouzské západní zóně později rozděleného Německa. Jak se 

následně ukázalo, západní hodnoty znamenaly příhodné podmínky pro světový 

obchod a de facto zajištění hospodářského růstu. V kontrastu s dosavadním vývojem 

se trendem stala otevřenost, regionální a globální integrace, překonání národních 

hranic a orientace na západ (Westbindung). Mělo dojít k zamezení tomu, aby 

mezinárodní obchodní vztahy spočívaly pouze na bilaterální bázi, což za určitých 

okolností skrývá konfliktní potenciál. Dále byla snaha zabránit opakování velké 

deprese roku 1929, s čímž by se eventuelně pojila politická nestabilita podobná té, 

jaká panovala ve 30. letech. Tyto podmínky chtěly zejména USA, začaly budovat 

nový systém založený na americkém dolaru, který se měl stát vedoucí měnou, a dále 

na institucích GATT (WTO), MMF, světová banka a OEEC. Tato institucionální 

inovace zahrnovala jednak cíl urychlit a zintenzivnit liberalizaci mezinárodního 

                                                 
38

 Honzejk, Petr. „Budoucí krizi si vyrábíme sami, jedinou obranou je rychle změnit českou ekonomiku, 

říká Pavel Kysilka.“ Hospodářské Noviny, 27. února 2019. https://archiv.ihned.cz/c1-66495610-

budouci-krizi-si-vyrabime-sami-jedinou-obranou-je-rychle-zmenit-ceskou-ekonomiku-rika-pavel-

kysilka?fbclid=IwAR0dNUaOIVN3fk2KV9iatAV1ay7K4a2TwtkFHq68EffrpOYIGZeqlibDxbQ. 

(ověřeno 27. března 2019). 
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obchodu, čímž mělo dojít k navýšení objemu obchodní výměny, a jednak záměr 

celkového usměrnění prostředí mezinárodních vztahů.
39

 

Pouze po dobu bezprostředně po válce v letech 1945 – 1947 představoval tento model 

vnucený systém. V následujících letech byl vnímán pozitivně, a ochrana ze strany 

USA představovala pro SRN něco jako záchrannou síť, díky které se mohla soustředit 

na ekonomiku a diplomacii. Již v 50. letech využilo německé národohospodářství 

nově otevřené možnosti k expanzi vývozu.
40

 Na základě svých průmyslových kapacit, 

liberálního modelu a na pozadí „hospodářského zázraku“ (Wirtschaftswunder) 

zbohatlo. Ekonomika se také stala významným pilířem podpory demokratizace 

SRN.
41

 

Německou interpretací liberálního modelu bylo sociálně tržní hospodářství, které lze 

spojovat s Ludwigem Erhardem. Vyznačuje se hospodářskou volností s prostorem na 

působení tržních sil, ale i zásahy státu. Jedná se o německou variantu sociálního 

liberalismu – tzv. ordoliberalismus. „Ordo“ zdůrazňuje roli státu spočívající 

v zasazení se o pořádek (Ordnung, order) trhu, jehož vlivu nemá být kompletně 

nechán volný průběh. Cílem je zabezpečení fungování volného trhu se zajištěním 

takových ekonomických výsledků, které budou nejblíže těm teoreticky možným, 

a které povedou k maximálnímu společenskému blahobytu. Mezi jeho znaky lze 

zařadit kromě důrazu na plně konkurenční trh, ekonomickou otevřenost vůči vnějšímu 

světu, podpory liberalizace světového obchodu, volné hospodářské soutěže 

a otevřenosti vůči snahám o ekonomickou a politickou integraci Evropy také důraz na 

úspory, relativně nízké mzdy a měnovou stabilitu. Důsledkem je snížení poptávky na 

domácím trhu, nízká inflace a vysoká reálná úroková míra. Aby bylo možné tento 

model udržet, je nutné mít stabilní anebo rostoucí HDP státu v poměru ke světovému 
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HDP. V případě Německa je HDP pozitivně ovlivňováno prostřednictvím exportu 

s vysokým anebo rostoucím přebytkem výkonové bilance.
42

 

Pro mimořádný ekonomický výkon a německou globální obchodní roli zavedl Hager 

označení, které by se dalo přeložit jako nezvykle výjimečný obchodník (extraordinary 

trader). Ekonomické směřování spoluutvářelo také zahraniční zájmy a priority 

západního Německa a ovlivnilo i jeho vnitropolitický charakter státu. Jeho trvalým 

úsilím na poli mezinárodního obchodu se stalo prosazování liberálních hodnot 

a udržení, popř. posílení vlivu v mezinárodních organizacích. Cílem se stalo 

zefektivnění mezinárodní dělby práce s důsledkem růstu světového bohatství.
43

 

Ačkoli se pro německou poválečnou historii stalo charakteristickým vyhýbání se 

vedoucímu postavení (leadership avoidance reflex), byla to právě hospodářská 

dimenze, díky které se německá role přiblížila vůdčímu postavení. Na základě 

ekonomické výkonnosti – exportu, přímých investic, specializace podle komparativní 

výhody s ohledem na náklady na produkci a mezinárodně silné měny, si Německo 

v celosvětovém měřítku vytvořilo pevnou a silnou pozici. Německá ekonomická 

výkonnost se začala odrážet i v rámci zahraniční politiky, a to ve schopnosti 

vykonávání role krizového manažera a finanční podpory členských států Evropského 

společenství (později i v rámci Evropské unie). Toto pole působnosti vedlo k vyvinutí 

specifického stylu zahraniční politiky v rámci ekonomiky, který spočíval 

v prosazování nejen ekonomických, ale i politických cílů. Po znovusjednocení byl 

tento styl postupně definován jako mezinárodní odpovědnost Německa.
44

 

Vedle tvrdé moci (hard power) jako vojenského potenciálu a hospodářsko-

technologické výkonnosti byla stále patrnější tzv. měkká nebo tzv. kooptivní moc 

(soft power), tedy kredibilita, schopnost získat politicky vedoucí roli na základě toho, 

jak bylo Německo dalšími státy vnímáno, jak bylo přitažlivé a přesvědčivé. Projevila 

se tím, že se ostatní státy podle Německa začaly orientovat, začaly mu přizpůsobovat 
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své chování. Nejednalo se o přetavení do ryze politické moci, to zejména během 

studené války ani nebylo možné. K tzv. měkkým instrumentům moci patří kromě 

vysokých hospodářských a technologických kompetencí také kulturní a politické 

vyzařování skrze nadace, hospodářské svazy a nevládní organizace, a podpora 

lidských práv. Německo tak spojilo ekonomickou prosperitu a mírové 

zahraničněpolitické vztahy, což bylo ještě podpořeno globalizací a internacionalizací 

mnoha politických odvětví.
45

 Během studené války tato atraktivita nezůstala 

nepovšimnuta ani ze strany zemí východního bloku.
46

 

SRN jakožto státu závislému na exportu začalo záležet na co možná nejširší zóně 

ekonomické prosperity a volného obchodu, na co nejvýhodnějších pravidlech na trhu 

a na fungujícím řádu, a to na trzích jak v evropském, tak globálním měřítku. 

Upřednostňovala evropskou integraci a vlastní ekonomiku orientovala proevropsky, 

protože pouze v rámci EU mohla udržet svoji hospodářskou a technologickou 

konkurenceschopnost a spolupodílet se na globalizaci.
47

 

V roce 1988 bylo v rámci evropské integrace rozhodnuto o vytvoření vnitřního trhu 

(Binnenmarkt). Znamenal minimalizaci nákladů firem a lze ho brát jako součást 

liberalizace pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu; z podstaty fungování německé 

ekonomiky vyplývá, že takovýto trh přinášel výhody obzvláště Německu. Důsledkem 

je podpora německé konkurenceschopnosti na světových trzích a pozitivní stimul 

globálně dominantního postavení Německa vedle dalších aktérů světové ekonomiky, 

mezi které lze dlouhodobě řadit USA a Japonsko,
48

 spolu s kterými lze Německu 

v průběhu let přisuzovat titul světového mistra exportu (Exportweltmeister).
49

 

Postupné nasycení západoevropských trhů vedlo německé exportéry ke stále 

intenzivnějšímu pronikání na vzdálenější území a mimo Evropu.
50

 Již brzy ovšem 

mělo se změnou geopolitické konstelace po pádu „železné opony“ dojít k dalšímu 

vývoji, chtělo-li se Německo vyrovnat se zátěží znovusjednocení a udržet si své 

výsadní postavení ve světě. 
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2.2. NAVAZOVÁNÍ ČESKO-NĚMECKÝCH VZTAHŮ PO KONCI STUDENÉ 

VÁLKY  

Ačkoli se s koncem studené války a pádem „železné opony“ pojily změny světové 

mocenské rovnováhy, netýkaly se po znovusjednocení Německa roku 1990 kontinuity 

jeho zahraniční hospodářské politiky.
51

 Obavy ohledně nové hegemonie, oživení tzv. 

německé otázky a obav z Německa, se díky nepřerušení jeho hodnot, priorit, zájmů 

a charakteru ekonomiky následně ukázaly jako zbytečné.
52

 Naopak v 90. letech pro 

Německo nebylo jednoduché udržet si své dosavadní postavení. Potýkalo se 

s ekonomickými výzvami znovusjednocení, řešilo konsolidaci tzv. nových spolkových 

zemí.
53

 Strukturální změna se tak po převratu neodehrála z německé perspektivy 

pouze zvenku, nýbrž i zevnitř. V důsledku bylo nutné spojit dvě odlišné ekonomiky, 

bývalá NDR se totiž musela přizpůsobit chodu západního Německa. Jak zdůrazňuje 

Paqué, dědictví, které východoněmecký stát přinesl, nyní představovalo obtížnou 

výchozí situaci.
54

 

 Se zrušením marky se Německo sice vzdalo části své suverenity, nicméně formování 

eurozóny bylo z velké části exportem německého modelu (Modell Deutschland) 

pravidel hospodářské a měnové politiky, a sice ve znamení ordoliberalismu. Jeho 

klíčovým principem je ve světle historické zkušenosti s hyperinflací závazek 

monetární stability a fiskálního konzervatismu.
55

 

Proces globalizace se v 90. letech a na přelomu století zintenzivnil, zaprvé se na 

světovém trhu objevily rozvíjející se ekonomiky (emerging economies) jako Čína 

a Indie, zadruhé na základě moderních informačních a komunikačních technologií 

značně klesly transakční náklady na kapitálovou a informační mobilitu. To mělo za 

následek jednak zvýšenou mezinárodní mobilitu produkčního kapitálu při 

podnikatelských investičních rozhodnutích, jednak stoupající 

světovou obchodovatelnost mnoha služeb, které byly do té doby spíše místně vázané. 

Došlo ke zvýšení konkurence na trhu se zbožím a ve výrobě,
56

 což Německo pocítilo. 

Nástup nových technologií zastihl znovusjednocené Německo v 90. letech 
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nepřipravené. Důsledkem globalizace a také připojení tzv. nových spolkových zemí 

byl nárůst nezaměstnanosti. 

Strukturální změna začala být patrná i v odvětvích, kterých se do té doby změny na 

mezinárodní scéně netýkaly. Na to museli hospodářští aktéři – podniky, 

zaměstnavatelé, hospodářské svazy, odbory a vlády, adekvátním způsobem 

reagovat.
57

 Problémy byly řešeny prostřednictvím reformního balíčku Agenda 2010, 

který představila Schröderova vláda v letech 2003 – 2005. Tzv. Hartzovy reformy 

měly zlepšit podmínky pro obchod, učinit pracovní trh flexibilnějším a změnit sociální 

politiku Německa. Dynamickou část hospodářských aktivit představovala exportní 

činnost podniků – nejenže exportní sektor významně přispíval k zaměstnanosti, 

v 90. letech nabídl po pádu „železné opony“ i novou cestu z potíží. Prostřednictvím 

něho bylo možné zvýšit německou ekonomiku a konkurenceschopnost exportu.
58

 

Německo se rozhodlo přizpůsobit se novým podmínkám a provedlo to v novém 

geopolitickém kontextu po studené válce, v důsledku kterého se mu otevřelo širší 

eventuální pole působnosti, i nadále v rámci svého ekonomického modelu. Na výzvy 

90. let a přelomu století reagovalo, jak uvádí Donges, ofenzivně a s orientací vpřed. 

Identifikovalo, že německá mezinárodní konkurenceschopnost netkví pouze ve 

zbožovém trhu, ale také ve výrobě s efektivním zapojením hospodářských aktérů 

mimo své hranice.
59

 

S přetrvávajícím cílem zajistit a množit národní blahobyt se zahraničněpolitickou 

strategií stalo externí zajišťování produkce náročné  na mzdy v zemích BRIC a ve 

státech německých východních sousedů – zemí Visegrádské skupiny (dále V4). Pro 

Německo se tyto státy dohromady staly globálně nejdůležitějšími partnery v exportu 

i v importu, jak zdůrazňují Bulmer a Paterson, důležitějšími než jakýkoli jiný stát a trh 

na světě.
60

 

Německo mohlo ve státech střední a východní Evropy profitovat v souvislosti se 

stejnou průmyslovou tradicí, s nižšími náklady na produkci a pracovní sílu než ve 

státech západní Evropy. Tato síla byla navíc motivovaná a zároveň kvalifikovaná 
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a zkušená. V této souvislosti bylo možné zajistit stávající kvalitu německých 

produktů. Trendem se staly zaprvé outsourcing neboli vyčlenění původně interně 

zajišťované pracovní činnosti, její externí zajištění a využívání subdodavatelských 

pracovních vztahů u zahraničních dodavatelů, zadruhé offshoring neboli přesunutí 

činností firem do jiných zahraničních společností, a to za účelem vyhotovení 

hodnotných předproduktů (Vorprodukte) a meziproduktů (Zwischenprodukte). Dále 

v těchto zemích Německo rozsáhle investovalo.
61

 Celkově lze konstatovat, že se země 

střední a východní Evropy staly klíčovými obchodními partnery Německa, díky 

kterým mohlo nově lépe obstát v mezinárodní konkurenci. Obrácení se k tomuto 

regionu tedy odpovídalo německým zájmům a ekonomickým preferencím. 

Vztah Německa se státy tohoto regionu ovšem neměl pouze hospodářskou, ale 

i politicko-bezpečnostní dimenzi. Po pádu „železné opony“ chtělo znovusjednocené 

Německo definovat svoji roli v měnící se Evropě, najít novou rovnováhu mezi svojí 

normalizací a kontinuitou a navázat spojenecké a partnerské vztahy.
62

 Bylo připravené 

k integraci, ke spolupráci a i nadále upřednostňovalo multilateralismus, nikoli 

zahraničněpolitickou a ekonomickou samostatnost. O maximalizaci blahobytu 

a prosperity a o optimalizaci nákladů a zisku chtělo usilovat prostřednictvím 

spolupráce. Z toho vyplývá jeho přístup k přeshraničním vazbám a nadnárodní 

integraci.
63

 

Pozornost Německa se obrátila na místní rozšíření hodnot evropské integrace 

a souvisejících pravidel a institucí východním směrem. Mělo zájem na formování 

postsovětského prostoru jakožto stát, který se po konci studené války posunul z hranic 

rozdělené Evropy do jejího středu.  Tento cíl měl bezpečnostní, hospodářskou 

a politickou dimenzi a byl motivován geografickou blízkostí a minulostí, pocitem 

historické zodpovědnosti pramenícím z jeho konstruktivního přístupu k evropským 

normám souvisejících s mírovou Evropou. Ve střední a dlouhodobé perspektivě měla 

být rozšířena zóna míru společenství OECD, EU a NATO, zóna založená na 

demokratických strukturách, civilní společnosti, právním státu, funkčním sociálně 

tržním hospodářství a volném trhu na východ od Německa tak daleko, jak jen to bylo 

možné. Zahraničněpolitický cíl zasazení se o spoluutvoření tohoto prostoru mohl 

Německu přinést politické, ekonomické a bezpečnostní benefity. Vývoj mírového 

                                                 
61

Donges, „Deutschland im Globalisierungsprozess,“ 272-274. „Offshoring,“ ManagementMania, 

23. června 2015. https://managementmania.com/cs/offshoring (ověřeno 24. března 2019). 

„Outsourcing,“ ManagementMania, 15. února 2018. https://managementmania.com/cs/outsourcing 

(ověřeno 24. března 2019). 
62

 Lang, „Germany and the Visegrad-Baltic Countries,“ 7-8. 
63

 Staack, „Deutschland als Wirtschaftsmacht,“ 91-92. 



20 

 

evropského systému v duchu multilateralismu znamenal možnost vybudovat silné 

vztahy se státy střední a východní Evropy, propojit ji politicky se západními 

strukturami, vybudovat ekonomické zázemí v regionu a zajistit prosperitu a stabilitu 

během následujících dekád.
64

 

Zhroucení socialistického soustátí znamenalo konec ideologizované konfrontace 

a dobrý sousedský vztah se nestal součástí politických cílů pouze na západní straně. 

Determinanty vývoje lze identifikovat i na straně států bývalého východního bloku. 

Cílem se stal „návrat do Evropy“, resp. na západ, a integrace do západních 

politických, ekonomických a bezpečnostních struktur. Pro státy střední a východní 

Evropy představovalo Německo naději a šanci v souvislosti s ekonomickými impulsy 

hospodářského růstu a novou érou prosperity.
65

 

Tato vyhlídka vyvstala na pozadí stavu, do kterého se státy východního bloku dostaly 

po několika desetiletích reálného socialismu.
66

 Jejich ekonomiky se doposud 

orientovaly na trhy států sovětského bloku, zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci. 

Obchodování s tzv. kapitalistickými státy bylo pouhým doplňkem vnějších 

ekonomických relací, a to zejm. od 70. let. Revoluce v 90. letech ale znamenala novou 

éru a principiální teritoriální restrukturalizaci zahraničního obchodu, přeorientování na 

západní trhy.
67

 Záměr návratu sebou nesl nutnost principiálních ekonomických, 

společenských a politických reforem, ve kterých se Německo rozhodlo angažovat.
68

 

Změny následně ovlivnily vazby těchto států s německou ekonomikou.
69

 

Reformy zaměřené na obnovení demokratického politického režimu a uvolnění 

prostoru směrem k tržně orientované ekonomické transformaci měly vliv mj. na vývoj 

ekonomického modelu Česka. Ten měl nově spočívat v orientaci značné části 
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zahraničního obchodu na západní trhy. Změny napomohly modernizaci,
70

 stabilizaci 

a budování postavení a reputace důvěryhodného aktéra, eventuálně partnera vůči 

dalším státům, mezinárodním nestátním subjektům – do čehož lze zařadit i obchodní 

společnosti, a dále vůči neziskovým nebo kulturním institucím. Prostřednictvím 

reforem narostla kompatibilita ČR s Německem vyplývající z politického a sociálně-

hospodářského uspořádání, systému právních norem a zahraničněpolitické orientace. 

Tím se vzájemné vztahy více přiblížily, zvýšila se přirozená míra interakce, kterou lze 

vnímat jako adekvátní podmínkám historické, kulturní a geografické blízkosti a také 

hospodářské spolupráci. 

Vývoj vztahu k Německu se významně odvíjel od společné historie, která ale 

vzájemné vztahy zatěžovala v souvislosti s traumatickými událostmi spojovanými 

s druhou světovou válkou. Ve vztahu byla svým způsobem stále přítomná i v období 

90. let, kdy byla související témata stále relevantní v diskursu politických debat. 

Ačkoli od konce války uběhlo téměř půl století, vyrovnání se s touto minulostí se 

spíše neřešilo. Nyní v novém kontextu období po převratu bylo navazování vztahů 

s Německem předmětem jednání. Změny lze v souladu s teorií asymetrických dyád 

rozdělit do dvou dimenzí – dvojí normalizace a dvojí multilateralizace. 

2.2.1. DVOJÍ NORMALIZACE A DVOJÍ MULTILATERALIZACE 

Již na počátku 90. let začalo Německo se státy regionu střední a východní Evropy 

navazovat vztahy bilaterálního charakteru. Řada společných témat přeshraniční 

spolupráce byla depolitizována a decentralizována. Dále došlo hned začátkem 90. let 

k posílení vztahů prostřednictvím zrušení vízové povinnosti pro občany tehdejšího 

Československa a budování moderní infrastruktury v oblasti hranic. Tyto kroky byly 

podporou pro vztahy na úrovni regionální, lokální a také individuální. Úsilí 

o materiální a institucionální normalizaci česko-německého vztahu představovala 

bilaterální smlouva z 27. února 1992 o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, která 

je základem česko-německých vztahů. Týká se širokého spektra oboustranně 

relevantních témat politiky, hospodářství, ochrany životního prostředí, vědy 

a regionálního rozvoje.
71

 Ačkoli bylo na jejím základě možné vytvořit a dále 

rozvinout stávající česko-německou spolupráci, nepřinesla řešení starých problémů 

souvisejících s tragickou minulostí. 
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Česko-německé vztahy měla od zátěže minulosti osvobodit deklarace o vzájemných 

vztazích a jejich budoucím rozvoji podepsaná 21. ledna 1997, ke které obě strany 

dospěly teprve po řadě nejednoduchých dílčích vyjednávání. Přestože po jejím 

podpisu úplně nezmizely diskuze týkající se problematické minulosti, znamenala 

předěl, protože na obou stranách došlo k deklarování odhodlání nevracet se k bolestné 

minulosti. Rozhodnutím nezatěžovat prostřednictvím minulosti česko-německý vztah 

byla umožněna postupná depolitizace ožehavé problematiky. Za zmínku stojí část VI., 

kterou je v deklaraci potvrzeno přesvědčení obou stran, že přijetí ČR do EU bude 

něčím jako podporou pro další koexistenci Čechů a Němců.
72

 

Následně se obě strany mohly soustředit na témata s těžištěm nikoli v minulosti ale 

v budoucnosti, což lze vidět jako otevření se přirozenému česko-německému 

propojení. Jednalo se o témata, která se pojila s dalším rozvojem vztahů a vzájemné 

spolupráce. Pozornost byla obrácena na institucionalizaci a formalizování 

(ritualizování) kontaktů a vztahů, a to jak v rámci EU a NATO, tak prostřednictvím 

bilaterálních institucí, např. České-německého diskusního fóra a Fondu budoucnosti.
73

 

Aktivní německá strategie vyvolávala obavy a skepsi ostatních evropských států 

v souvislosti s rolí Německa jako hegemona. Proto Německo v regionu nechtělo 

vystupovat unilaterálně, ale za podpory a spolupráce s partnery ze západní Evropy. 

Evropské angažování se německé politiky bylo přijímáno pozitivně, odvíjelo se od něj 

budování důvěry v demokratické a nenacionální Německo a přispělo překonání zčásti 

stále přítomných rozdílů pojetí historických otázek.
74

 Dále byla pro postkomunistické 

státy přesvědčivá německá soft power, která do určité míry vyvažovala limity 

v podobě obav pramenících z historie.
75

 

Pozitivním vývojem především v souvislosti s evropskou integrací byly 

v následujícím období stále intenzivnější obchodní vztahy. Zapojení do EU 

umožňovalo jejich další rozvoj, a to navzdory tomu, že byl zpočátku prostřednictvím 

tranzitního období omezen pohyb pracovních sil z nových členských států např. právě 

do Německa (Freizügigkeit). Vstup na německý pracovní trh byl tak zpočátku možný 

pouze přes mezinárodně působící firmy. Region střední a východní Evropy se pro 
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Německo stal obchodně mnohem důležitějším, než např. Rusko,
76

 ale i USA. Do ČR, 

Maďarska a Polska byl export v porovnání s Amerikou o více než 10 mld. eur vyšší.
77

 

V česko-německém vztahu znamenala multilateralizace Česka, které se v průběhu 

90. let stalo také členem WTO, MMF, OSN a OECD, relativizaci německého 

dominantního postavení, a posílení české pozice. Došlo ke zmírnění česko-německé 

asymetrie. Ačkoli je jeden z partnerů slabší a jeden silnější, oba se začali nacházet 

v institucionálně identickém kontextu. Multilaterální spojenectví má pro obě strany 

stabilizující efekt, protože je garancí pro vnější bezpečnost a statut jejich vzájemných 

hranic. Jakožto součást své východní politiky Německo zprostředkovalo teritoriu 

střední a východní Evropy svou ve vztazích s jeho západními partnery úspěšnou 

zkušenost s multilateralismem.
78

 

Hospodářská spolupráce se stala jedním z hlavních pilířů česko-německé bilaterální 

součinnosti. Důraz byl kladen na silný trh v souvislosti s investicemi a kvalitním 

zbožím.
79

 Ekonomická dimenze vztahu však začala být rozvíjena již na počátku 

90. let. Jejímu vývoji se v souladu s časovým vymezením práce věnuje následující 

část. 

3. NĚMECKO JAKO HOSPODÁŘSKÝ PARTNER ČR 

Hospodářskou spolupráci mezi Německem a Českou republikou (šířeji i zeměmi V4) 

lze rozdělit do tří úrovní – zahraničního obchodu, zahraničních investic a motivace 

německých firem. Sonda do tzv. pull faktorů obchodních firem představuje v klasické 

analýze ještě hlubší vhled do očekávání a potřeb stále propojenějších společností. 

Tyto potřeby lze mj. vztahovat k dalšímu rozvíjení hospodářských vztahů v česko-

německé hospodářské spolupráci, jejíž vazby se postupem času staly téměř 

nepostradatelnými. V následující části budou prostřednictvím klasické analýzy tyto 

úrovně rozebrány s ohledem na kvalitativní změnu česko-německého vztahu, za který 

je pokládán vstup ČR do EU, časovým předělem je tedy rok 2004. 
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3.1. OBDOBÍ PŘED VSTUPEM DO EU 

Po konci studené války došlo k postupné obnově dynamiky hospodářského růstu. Po 

relativním útlumu zapříčiněném transformací – změnami vlastnických vztahů 

a regulací ekonomiky včetně přeměny na liberální tržní hospodářství, následoval 

především po roce 1993 nárůst trhů států střední a východní Evropy. Nejen z důvodu 

geografické blízkosti představovaly zajímavé místo pro investice SRN obzvlášť státy 

ČR, Maďarsko a Polsko. Jak se shodně uvádí napříč dostupnou literaturou, německé 

podniky, které investovaly v zahraničí, hledaly konkurenční výhodu, a zaměřovaly se 

na aspekty jako efektivní manažerské techniky, specifické technické know-

how, reputace a náklady na mzdy, které byly v 90. letech až o 90 % nižší než 

v Německu. Existovala i pracovní místa např. vyžadující jen malou kvalifikaci, která 

by pro Německo znamenala pouze další náklady v souvislosti s výplatami, pracovní 

dobou a právními regulacemi spojenými se zaměstnáním, což by se ve výsledku 

nemuselo vyplatit. Ačkoli lze tento proces spojovat také s úbytkem množství 

pracovních příležitostí v Německu, převážně tato teritoria slibovala výhody.
 80

 

V kontrastu s relativně pomalým vývojem vzájemných politických vztahů 

představovaly česko-německé hospodářské vazby nejdynamičtější částí interakce 

obou sousedů. Země se staly ekonomicky blízce spojenými a mnoha směry 

provázanými, ekonomické vztahy začaly představovat jádro vzájemných vztahů. 

Hospodářské vazby s Německem se tedy staly zásadním faktorem ovlivňujícím české 

makroekonomické podmínky.
81

 Již na začátku 90. let Německo získalo pozici 

hlavního regionálního hospodářského aktéra. Obrazně řečeno disponovalo „klíčem 

k technologiím“, který byl potřebný pro úspěch západoevropského zapojení „nových 

demokracií“. Kromě zmíněné zásadní motivace v podobě efektivnějšího vyrovnání se 

s globalizací a zlepšení konkurenceschopnosti na třetích trzích lze říci, že německé 

společnosti chtěly výhodu skrývající se v příležitosti prvenství na novém zahraničním 

trhu (first mover advantage).
82

 Vyjma obecné známosti jejich produktů a přímých 

investic jim přitom pomáhaly důležité faktory jako kulturní podobnost, tradice 
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průmyslové výroby a významný podíl průmyslu na HDP. Na tomto základě mohly 

rozšiřovat svůj podíl na trhu v České republice.
83

 

3.1.1. ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

Český vývoz se rozvíjel velmi dynamicky
84

 a německý trh se stal důležitým místem 

odbytu českých výrobků. Již v roce 1993 směřovalo do Německa až 29 % českého 

vývozu.
 
Dovoz z Německa do Česka dosahoval podílu 29,1 %

85
, a na obratu se podílel 

z 50,3 %.
86

 Zvyšující se míra vzájemné interakce vedla k navrácení do stavu, ve 

kterém bylo Československo a Německo v době před nástupem velké hospodářské 

krize v roce 1929. Již na začátku 20. století totiž byly ekonomické vazby mezi těmito 

státy poměrně rozvinuté; v této souvislosti znamenala úroveň vztahů návrat do 

historické normality. Ve 20. letech 20. století činil československý vývoz do Německa 

26,8 %, dovoz z Německa do Československa dosahoval až 38,6 %.
87

 Tímto se 

potvrdil potenciál dobrých tradic hospodářské spolupráce meziválečné doby, které se 

za dobu „železné opony“ nepodařilo zničit. 

V roce 1995 narostl  německý obchod se zeměmi střední a východní Evropy 

v porovnání s rokem 1993 z hlediska vývozu Německa  o 29 % a z hlediska dovozu 

o 44 %. Již v tomto roce překonal objem exportu do USA, což dokládá význam těchto 

trhů pro Německo.
88

 Celkově v případě Československa / Česka se v letech 1990 – 

1995 podíl Německa na zbožovém obchodu zvýšil; vývoz vzrostl z 18,8 % na 31,8 %, 

dovoz z 22,3 % na 25,8 %.
89

 Z narůstající míry vývozu s Německem lze soudit, že se 

prokázala konkurenceschopnost československých, resp. českých ekonomických 

aktérů, kteří se dokázali prosadit na náročném a vysoce konkurenčním německém 

trhu.
90

 Relativně vysoký podíl na dovozu zase ukazuje význam role Německa 

v případě krytí dovozních potřeb České republiky. 

Německý obchod s Českem nejprve probíhal pod hlavičkou vnějších vztahů EU 

s nečlenskými zeměmi (outward processing traffic, OPT), v rámci kterého mohly 
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firmy ze států EU v omezené míře exportovat nehotový produkt mimo unii. Ten byl 

poté, co se na něm podílely české produkční kapacity, vyvezen zpět do Německa, a to 

bez zátěže v podobě cel.
91

 Zbožová struktura česko-německého zahraničního obchodu 

k roku 1995 vypadala následovně. Z Německa do Česka byly potraviny, suroviny, 

paliva, polotovary a hotové výrobky s nižším stupněm zpracování vyváženy z 29,2 %, 

dováženy ze 44 %, chemikálie a příbuzné výrobky byly vyváženy z 11 % a dováženy 

ze 6,2 %, a nakonec stroje a zařízení byly vyváženy z 45,2 % a dováženy z 28,9 %. 

Jak uvedl Německý svaz výrobců strojního a investičního zařízení, spolupráce se státy 

střední a východní Evropy napomohla německé konkurenceschopnosti na globálních 

trzích, význam ČR lze doložit žebříčkem dodavatelských zemí, na kterém obsadila 

sedmé místo za průmyslovými velmocemi jako USA, Japonskem anebo 

Švýcarskem.
92

 

Česko-německé zahraničněobchodní relace se postupem času stále prohlubovaly, 

v období do roku 2003 byl vývoz z ČR do Německa nejvyšší v roce 1999, 41,9 %, 

dovoz ČR z Německa dosáhl maxima o rok dříve, a to výše 34,4 %. Celkově v tomto 

období podíly vývozu ani dovozu neklesly pod 30 %.
93

 Tyto hospodářské vztahy se 

staly nepostradatelnými, vazby podnikatelských sektorů se stále více propojovaly.
94

 

3.1.2. PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 

Lze konstatovat, že bez zahraničních investic by tuzemské hospodářství, v němž 

téměř chyběl domácí kapitál, nemohlo dostatečně nastartovat svůj růst vedoucí k vyšší 

zaměstnanosti a lepší životní úrovni. Rozsah zahraničních investic v české ekonomice 

je značný, v jejich důsledku došlo k zprivatizování řady českých společností, které 

bylo viděno jako nutný krok od plánované ekonomiky k tržní, a dále k rozšíření 

a modernizaci výroby a výstavbě nových podniků.
95

 Přímé zahraniční investice, které 

cílily na rozvoj trhu a podporu exportu, by do teritoria střední a východní Evropy 

nesměřovaly v takové míře, pokud by nedošlo k jeho investičnímu zatraktivnění.
96

 

Integrace do mezinárodních kapitálových trhů se dá zařadit mezi základní 
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předpoklady úspěšného vývoje transformačního procesu. Míru úspěchu lze spatřovat 

v ochotě zahraničního kapitálu vstoupit na toto území. Zahraniční investice přispívají 

k upevňování vzájemných hospodářských vztahů napříč odvětvími
97

, dalšímu 

propojování ekonomik a využívání jejich potenciálu. 

Do České republiky investovalo vícero zemí, nikoli pouze Německo. Jednalo se např. 

o Nizozemsko, které dokonce pro rok 1999 v žebříčku investujících států vedlo, dále 

USA, Rakousko nebo Francii.
98

 Německo se však stalo jedním z nejvýznamnějších 

investorů do teritoria střední a východní Evropy z dlouhodobého hlediska. V roce 

1993 dosahovaly přímé investice podílu 5,1 % jeho celkových zahraničních 

kapitálových toků. Tento podíl v následujících letech dále narůstal, čímž došlo 

k posílení a upevňování česko-německých ekonomických vazeb. V porovnání 

s ostatními státy V4 se Česká republika i po přepočítání množství investic 

v souvislosti s počtem obyvatelstva daných zemí stala nejatraktivnějším místem pro 

německé investice a v průběhu let si své postavení také udržela, jak dokládá 

následující grafické znázornění.
99

 

Graf č. 1 Přímé zahraniční investice do zemí V4 

 

Zdroj: Poplawski, „The Role of Central Europe,“ 33. 

Německo cílilo na vstup do nejlukrativnější části české ekonomiky. Spolupráce byla 

rozvinuta např. v českém bankovním sektoru, ačkoli německý podíl na něm není na 

rozdíl od belgického, francouzského a rakouského největší, dále v sektoru energetiky, 

kde jsou ekonomické vazby např. v souvislosti s energetickou závislostí úzce 

propojené s politickými zájmy, v neziskovém sektoru a mezi nevládními 

organizacemi. Německo je velkým podporovatelem těchto aktivit týkajících 

se přechodu k demokracii nebo tržní ekonomice a společenských a kulturních 

projektů, a to jak bilaterální, tak multilaterální cestou přes mezinárodní organizace 
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jako EU, EBRD, Světová banka a MMF. Kromě jmenovaných odvětví je pro 

Německo investičně atraktivní automobilový průmysl, dále strojírenství, 

elektrotechnika, nábytek a také velko- a maloobchod. Díky roli subdodavatele, kterou 

české firmy pro ty německé často hrají, se jim otevřela cesta na světové trhy.
100

 

Jako první významnou německou investici po roce 1990, která přispěla modernizaci 

a nárůstu pracovní produktivity, lze jmenovat akvizici 31 % mladoboleslavské Škody 

ze strany německého Volkswagenu v roce 1991. Postupem času začalo být v ČR 

aktivních přibližně 3500 až 4000 firem. Jedná se např. o Volkswagen, Škoda, 

Siemens, RWE Gas, AEG, Continental, Deutsche Telekom, E.ON, Robert Bosch, 

Linde, Knauf, Globus, Kaufland nebo T-Mobile. Tyto společnosti se postupně 

zařadily k největším zaměstnavatelům v Česku.
101

 Zintenzivnit ekonomickou 

spolupráci měla i bilaterální hospodářská komora v ČR AHK Tschechien – Česko-

německá obchodní a průmyslová komora, podnikatelská reprezentace Německa v ČR, 

založena v roce 1996. Ta se řadí mezi primární nástroje, pomocí nichž si světová 

obchodní mocnost Německo ve světě vytváří příhodné podmínky pro pronikání na 

vybrané zahraniční trhy.
102

 

Do regionu střední a východní Evropy byly přesunuty výrobní provozy, které se 

Německu nevyplatilo přesunout do Asie např. z důvodu nákladů na transport, což bylo 

relevantní především v souvislosti s automobilovým sektorem, ve vzájemné obchodní 

výměně nejvýznamnějším, a v souvislosti s ekonomickou aktivitou malých a středních 

podniků. Přesídlení silných firem tohoto sektoru, jako jsou Volkswagen, BMW 

a Mercedes, generovalo úspory nejen v souvislosti s pracovní silou, ale také 

navýšením pracovní efektivity díky vysoké produktivitě a narůstající kvalifikaci 

lokálních pracovníků. Region střední a východní Evropy se vedle Číny stal nejrychleji 

rostoucí produkční lokalitou automobilového sektoru; Gross ho v této souvislosti 

přirovnává k „novému Detroitu“. Vybudování infrastrukturní transportní sítě bylo 

jednou z podmínek pro umístění moderních produkčních zařízení. Postupem času byly 
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některými německými firmami přesunuty i aktivity marketingu a výzkumu a vývoje 

(R&D). Tyto přesuny se ovšem neodehrávaly ve větším měřítku, což lze přičítat 

geografické česko-německé blízkosti. Centra R&D se Německu více vyplatilo 

vybudovat v blízkosti výrobních továren ve vzdálených asijských zemích, např. 

v Indii. Pro doplnění lze zmínit, že kromě Německa přesídlily svá produkční centra 

i společnosti z jiných států, jako např. italský Fiat, francouzský Peugeot anebo 

korejský Hyundai. Ovšem, jak zdůrazňuje Gross, Německo mělo převahu na základě 

svých přímých zahraničních investic a také částečně díky zázemí budovanému od 

70. let.
103

 

3.1.3. MOTIVACE NĚMECKÝCH FIREM 

Mezi hlavní důvody pro působení německých podniků v ČR v období před vstupem 

do EU řadili zástupci z odvětví výroby, obchodu a služeb následující aspekty: Výše 

mezd 38,5 %, kvalifikace zaměstnanců 29,9 %, lokální působnost 25,8 %, tržní 

potenciál 18,1 %, disponibilnost pracovních sil 12,2 %, připravenost zaměstnanců 

k výkonům 12,2 %, infrastruktura 10 %, čeští dodavatelé 9,5 % a produktivita 

8,1 %.
104

 V průběhu let 2002 – 2004 (jaro) se zlepšovalo ohodnocení vybraných 

aspektů; odpovídalo známkám 5 (=nejhorší) až 1 (=nejlepší). Např. hodnocení 

infrastruktury se ze známky 3,0 v roce 2002 změnilo na 2,5 na jaře 2004, hodnocení 

veřejné správy stouplo ze 4,2 na 3,4, daňový systém z 3,8 na 3,1, právní jistota ze 4,3 

na 3,4, ochrana věřitelů ze 4,6 na 3,8, průhlednost veřejných zakázek ze 4,4 na 3,8 

a boj s korupcí ze 4,8 na 4,2.
105

 

Jako problémové v průzkumu pro rok 2002 označily společnosti aspekty: Právní 

jistota 32,6 %, ochrana věřitelů 25,5 %, ochrana před korupcí 19,9 %, daňový 

systém 18,1 %, státní správa 17,7 %, hospodářská politika 16,7 %, kvalifikace 

zaměstnanců 14 %, disponibilnost pracovních sil 11 % a produktivita 10 %.
106

 

V dlouhodobější tendenci let 2002 – 2004 (jaro) nevykazoval ve známkování firmami 

zhoršující tendenci žádný ze zkoumaných aspektů.
107

 

 Dalo se očekávat, že evropská integrace Česka napomůže alespoň částečnému řešení 

zmíněných problémových bodů; vstup do
 
 EU považovalo za přínosný až 66 % 
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zástupců německých společností. Pozitivní efekt této integrace měl potenciál navýšení 

motivace pro obchodní činnost v Česku. Plán rozšířit obchodní činnost mělo v roce 

2002 až 37 % podniků. Jako důvody pro vstup do unie reprezentanti podniků 

identifikovali následující: Odbourání cel, další zjednodušení obchodu, rychlejší 

logistika, přizpůsobení práva a norem, nárůst investic a větší transparentnost, ovšem 

zároveň za doprovodného efektu růstu nákladů. Lze se domnívat, že tento důvod stál 

za tím, proč až 7 % podniků považovalo vstup Česka do EU za špatný, a proč až 4 % 

předpokládalo redukci svého angažmá v Česku po roce 2004.
108

 

3.2. OBDOBÍ PO VSTUPU ČR DO EU 

Protože byl obchod rozvinut v období před vstupem do EU, bylo východní rozšíření 

viděno jako logický krok další integrace. Mělo znamenat užší propojení a zvýšení 

ekonomické prosperity na základě výhod, které nabízelo členství v unii. Se 

začleněním do jednotného trhu souviselo odbourání obchodních, administrativních, 

celních, daňových anebo technických bariér. Lze se domnívat, že tato změna 

představovala pozitivum především pro německé malé a střední podniky. Ty jsou pro 

německou ekonomiku zásadní, ovšem nedisponují ekonomickou silou a případně 

potenciálem politického vlivu do té míry, aby se mohly na cizích trzích i tak efektivně 

prosadit. Nebylo náhodou, že po východním rozšíření EU německá ekonomika značně 

posílila. Německo bylo členskou zemí, která z něj (společně s Rakouskem) získala 

nejvíce, a to prostřednictvím dlouhodobého nárůstu HDP. Německo využilo 

dodavatelského řetězce formovaného v předchozích letech v rámci OPT a dominovalo 

hospodářský prostor střední a východní Evropy. Zlepšilo tak výrazně svoji 

konkurenceschopnost a stalo se nejglobalizovanější evropskou ekonomikou. 

V průběhu času se důvodem spolupráce stala také dlouhodobá spolehlivost, stabilita 

ekonomického vývoje, politicko-institucionální podmínky, zlepšující se infrastruktura, 

vysoká úroveň místních pracovníků spočívající v kvalifikaci a produktivitě, dále 

značný podíl sdíleného kapitálu v sektoru výroby a finančnictví, ekonomický model 

založený na exportu se značnou účastí cizích firem, malý podíl surovin a velká 

závislost na jejich dovozu. Lze konstatovat, že tyto faktory přispívají spolupráci také 

v dlouhodobém horizontu, protože zmenšují možnost přerušení kontinuity.
109
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Kooperace se státy střední a východní Evropy Německu také relativně rychle 

napomohla překonat jeho největší poválečnou recesi roku 2009, zůstat 

konkurenceschopným a udržet ekonomický růst. K motivům německých zahraničních 

investic, navazování a pěstování zahraničněobchodní spolupráce lze v této době řadit 

i nedostatek odborných pracovních sil (Fachkräftemangel), a to z důvodu 

demografického úbytku SRN. Tento nedostatek se v Německu projevil neschopností 

obsadit pracovní místa s potřebou vysoce kvalifikovaných pracovníků. Nedostatek 

odborníků se ukázal jako problematický, protože mohl brzdit německou 

konkurenceschopnost a další vývoj v kontextu pokrizového vývoje druhé dekády 

21. století, kdy bylo potřeba nastartovat opětovný hospodářský růst. Německo se 

z krize dostalo navzdory všeobecnému očekávání poměrně rychle, což navíc pomohlo 

posílení jeho obrazu jakožto silné ekonomiky schopné odolat ekonomické krizi. 

I Česko zaznamenalo během globální finanční krize v porovnání s ostatními státy EU 

relativně dobrý ekonomický výkon. Také na tomto základě má obchod Německa se 

zeměmi střední a východní Evropy mnohem vyšší hodnotu než např. obchod 

s Japonskem, Ruskem nebo Tureckem.
110

 

Novým a zcela zásadním vývojem se stala evoluce směrem k nové digitální éře. 

Tento přerod byl označen jako tzv. čtvrtá průmyslová revoluce nebo také průmysl 4.0, 

který má potenciál zasáhnout nejen globální sféru ekonomiky, ale i politiky 

a společnosti, jak je více vysvětleno v kapitole 5. Fenomén digitalizace a výhled do 

budoucna. Zohlednění tohoto vývoje se stalo významným pro udržení mezinárodní 

konkurenceschopnosti a zachování investiční atraktivity v globálním měřítku. V roce 

2015 došlo k rozhodnutí Německa navázat úzkou spolupráci s Českem, a jak 

zdůrazňuje ČNOPK, ČR se tím stala první zemí, se kterou se Německo dohodlo na 

konkrétní kooperaci v této významné oblasti. Zástupci vlád SRN (Ministerstvo pro 

vzdělávání a výzkum) a ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu) za tímto účelem 

podepsali dohodu o provázání výzkumu, vývoje a inovací, hlavně s ohledem na malé 

a střední podniky, které jsou považovány za základ ekonomiky.
111

 Tato spolupráce 

byla dále potvrzena v rámci setkání spolkové kancléřky Angely Merkel a českého 

premiéra Bohuslava Sobotky v roce 2016.
112

 Podle informací ČNOPK dala komora 

zdůrazňováním tohoto tématu impulz k založení Národní iniciativy Průmysl 4.0 
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Ministerstva průmyslu a obchodu, vytvoření akčního plánu implementace iniciativy 

a tedy konkrétního strategického postupu ČR.
113

 

3.2.1. ZAHRANIČNÍ OBCHOD 

Česko se stalo místem, kam německé podniky dlouhodobě expandovaly, a evropská 

integrace Česka tuto spolupráci dále posílila. V důsledku znamenala další rozvoj 

vzájemné obchodní výměny. Zatímco ještě v roce 2000 dosahoval obrat zahraničního 

obchodu s Německem 854,1 mld. Kč, v roce 2005 to bylo již 1179 mld. Kč. Na 

celkovou výši obratu měl nadpoloviční měrou vliv vývoz do Německa,
114

 jehož podíl 

na celkovém vývozu Česka v roce 2005 činil 33,6 %. Úrovně přibližně jedné třetiny 

dosahoval německý podíl také na českém dovozu, a sice 30,1 %.
115

 Tyto podíly 

zůstaly v následujících letech na podobné úrovni, jak dokládají data Českého 

statistického úřadu zpracovaná Kratochvílem a Sychrou.
116

 Navzdory původnímu 

kolapsu německého obchodu v době krize v roce 2008, který se v české ekonomice 

kvůli jejímu provázání s německou ekonomikou projevil meziročním poklesem 

zahraničněobchodního obratu o 2,1 %, tj. o 29,5 mld. Kč, a v roce 2009 dokonce 

o 12,8 %, tj. o 179,9 mld. Kč, byly díky stoupajícímu obchodnímu přebytku ztráty 

rychle vyrovnány, což se projevilo opětovným růstem zahraničního obchodu v roce 

2010 a v roce 2011, kdy zmiňovaný obrat dosáhl hodnoty 1608,2 mld. Kč. Tuto 

hodnotu Semanová identifikuje jako nejvyšší od vzniku samostatné České 

republiky.
117

 

Ani komoditní struktura vycházející zejména z prémiového, vysoce prestižního druhu 

zboží, které se zakládá na náročné technice, vyžaduje značný kapitál, a má ve 

výsledku vysokou přidanou hodnotu, se v průběhu let výrazně nezměnila, zůstala 

dlouhodobě stabilní.
118

 Zbožová struktura dokazuje, že se česká ekonomika 

specializuje nejvíce právě v této kategorii, nikoli ve výrobcích s nízkou kvalitou 

a cenou.
119

 To, že se české firmy dokážou v konkurenci prosadit i s tímto druhem 

zboží na velkém, velmi náročném zahraničním německém trhu, který je  také pro 

celou řadu dalších států z hlediska kupní síly atraktivní, dokládá význam a kvalitu 
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jejich know-how, jak ostatně potvrzuje i Adam Jareš, zástupce CzechTrade 

v Düsseldorfu.
120

 

Navzdory tomu, že absolutní čísla česko-německé obchodní spolupráce v průběhu let 

pouze rostla, byl efektem evropské integrace Česka a jeho vstupu do jednotného 

vnitřního trhu pokles celkového podílu Německa na českém vývozu ze 40,5 % v roce 

2000 na 30,7 % v roce 2007 a dovozu ze 32,3 % na 28 % v týchž letech
121

, což lze 

vidět jako pozitivní efekt vstupu ČR do EU. Tento trend ovšem může být také 

výsledkem dlouhodobě horšího hospodářského výkonu SRN 90. let, jak upozorňuje 

Baun.
122

 Vývoj exportu a importu ČR dokládají následující grafy. 

Graf č. 2 Zahraniční obchod ČR – export do Německa 

 

Zdroj: Lizcová a Rydza, „Česko-německé vztahy,“ 24. 

Graf č. 3 Zahraniční obchod ČR – import z Německa 

 

Zdroj: Lizcová a Rydza, „Česko-německé vztahy,“ 23. 

Jak je z grafického znázornění patrné, značný pokles doprovázel období hospodářské 

krize. Lze se domnívat, že v tomto období Česko značně pocítilo negativum 
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provázanosti své ekonomiky s Německem, což více rozvádí část analyzující 

problematické aspekty česko-německé spolupráce 4.1. Konjunkturální závislost. Jako 

klíčové pro českou ekonomiku následně vláda ČR identifikovala navazování vazeb se 

státy mimo EU. Jejím záměrem se staly diverzifikace a globalizace českých 

obchodních partnerů. V rámci konceptu této nové exportní strategie na období 2012 – 

2020 bylo mezi tzv. „zájmové země“ s ohledem na požadavky podnikatelských 

reprezentací zařazeno 26 států. Řadí se mezi ně Angola, Argentina, Austrálie, 

Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Indonésie, Izrael, 

Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, 

Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko.
123

 

Závěrem subkapitoly lze konstatovat, že v kontrastu s téměř výsadní pozicí Německa 

v českém zahraničním obchodu není ČR jako individuální aktér pro Německo tak 

důležitá. V německém vývozu má menší význam než např. USA, Francie a Velká 

Británie, v německém dovozu je méně podstatná v porovnání např. s Čínou, 

Nizozemskem a Francií.
124

 Významný je pro Německo podíl států V4; vstup do jejich 

trhů pomohl německé konkurenceschopnosti na globálních trzích. 

3.2.2. PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 

Po roce 2004 byla ekonomická spolupráce mezi SRN a střední Evropou posílena 

investicemi z fondů EU, do nichž nejvíce přispívá Německo. Státy tohoto regionu se 

staly jedněmi z největších příjemců fondů. ČR byla podporována množstvím 

programů, které měly vést k rozvoji a posílení regionálních vazeb. Přeshraniční 

regionální spolupráce díky členství obou zemí v EU posílila a stala se velmi 

významnou, začala probíhat prostřednictvím tzv. euroregionů. Příliv zahraničních 

investic z Německa a dalších států významně pomohl hospodářskému rozvoji ČR, 

resp. zvýšení produktivity a větší konkurenceschopnosti české ekonomiky. Profit 

z přílivu zahraničních investic lze identifikovat i nepřímo, a to na základě 

modernizace infrastruktury usnadňující transport zboží. Dalším aspektem zvýšení 

investiční atraktivity ČR je přiblížení legislativního rámce díky evropské integraci. 

Právní aspekty se v porovnání s investičním prostředím rozvíjejících se ekonomik 

přiblížily německým normám, což bylo příhodné obzvláště pro v Německu silně 

zastoupené malé a střední podniky. I na základě tohoto rozvoje bylo Německo 
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schopné dosáhnout v období 2004 – 2015 nárůstu objemu vývozů v hodnotě až 

30 miliard euro.
125

 

Státy V4 byly od roku 2004 rozsahem přímých investic z Německa průběžně na 

třetím až čtvrtém místě po významných obchodních partnerech SRN – USA, Velké 

Británii a ve vybraném období Nizozemsku. Kumulativní nárůst německých investic 

představoval v letech 2004 – 2012 v případě ČR až 111 %, což ji řadí na třetí místo za 

prvním Polskem s nárůstem o 160 % a druhým Slovenskem se 129 %. Návratnost 

německých investic za období 2004 – 2012 činila v případě ČR 14 bilionů euro.
126

 

Investiční zatraktivnění teritoria V4 dokládá rating jednotlivých zemí, atraktivita se 

upevnila zejm. v roce 2013, což lze uvést do souvislosti s ekonomickou krizí, ve které 

si Česko v porovnání se zeměmi eurozóny vedlo poměrně dobře. Dále byla investory 

oceněna relativní politická stabilita a menší úroveň zadlužení ekonomik v porovnání 

se zeměmi západní Evropy.
127

 

I v roce 2014 bylo možné Německo z dlouhodobého hlediska označit jako 

dominantního investora, což lze konstatovat i za zohlednění faktu, že investice do ČR 

z důvodu daní často plynou přes třetí zemi jako např. Nizozemsko, Lucembursko nebo 

Kypr. Statut tzv. původního investora potvrzuje důležitost Německa a mimořádnou 

intenzitu česko-německých vztahů.
128

 Objem investic rozlišených podle třetí 

a konečné země dokládá následující tabulka. 

Tabulka č. 1 Zahraniční přímé investice do ČR – teritoriální struktura 2014 

 

Zdroj: Krpec a Hodulák, „Contemporary Czech-German Economic Relations,“ 123. 
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Údaje o odvětvové struktuře přímých německých investic v ČR dokládá následující 

tabulka. Vyplývá z ní, že nejvyšší podíl mají strojírenství, elektronika, velko- 

a maloobchod. Podle Krpce a Hoduláka je ovšem skutečný podíl německých investic 

ještě vyšší, počítají-li se ještě investice nepřímé.
129

 

Tabulka č. 2 Podíl přímých zahraničních investic Německa v ČR podle sektorů 

 

Zdroj: Krpec a Hodulák, „Contemporary Czech-German Economic Relations,“ 125. 

Do budoucna Německo plánuje v porovnání s rokem 2015 investice do regionu 

střední a východní Evropy dále navýšit, ovšem tato lokalita pro SRN ztrácí na 

investiční atraktivitě vzhledem k dalšímu ekonomickému vývoji. Toto lze usuzovat 

z plánů na alokaci finančních prostředků na R&D, jak dokládá následující graf. 

Region je z hlediska investic průběžně až na pátém místě za zeměmi západní Evropy, 

USA a Kanadou, Čínou a Indií.
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Graf č. 4 Nejatraktivnější regiony pro R&D (1=nejméně důležitý, 4=nejdůležitější) 

 

Zdroj: Poplawski, „The Role of Central Europe,“ 37. 

Na závěr této podkapitoly lze konstatovat, že investiční vztahy mezi Německem 

a Českem se vyvíjely poměrně intenzivně, ovšem pouze z jedné strany. Od roku 1990 

tvořil podíl Německa na českých souhrnných zahraničních investicích 2,5 %. 

V Německu začalo působit přibližně 150 společností zaměřených nejčastěji na sektor 

automobilismu, stavebnictví, chemického průmyslu, potravinářství a energetiky; jedná 

se např. o firmy RD Germany, Triton, Mitas nebo Agrofert. Zatímco hodnoty 

německých investic v ČR časem narůstaly, hodnoty investic plynoucích z Česka do 

Německa zůstaly stabilní nebo se částečně snížily.
131

 V kontrastu s objemem cizího 

kapitálu investovaného v ČR stojí úroveň českých investic v zahraničí; ze zemí OECD 

se jedná o nejméně přiměřený rozdíl.
132

 Lze se domnívat, že výhledově bude 

přítomnost českých firem v Německu stále důležitější, viz kapitola 5. Fenomén 

digitalizace a výhled do budoucna. 

3.2.3. MOTIVACE NĚMECKÝCH FIREM PRO SPOLUPRÁCI V ČESKU 

Po vstupu do EU zůstalo Česko na základě průzkumů i nadále investičně atraktivní 

zemí. V roce 2004 zaznamenalo 67 % německých podniků aktivních na českém území 

růst obratu. Až 71 % označilo vliv rozšíření EU za pozitivní, zatímco pouze 3% za 

negativní. Jako lepší ohodnotilo hospodářskou situaci v roce 2005 až 36% firem. 

Význam měly následující faktory, ohodnocené známkami od 1 (=velmi důležité) až 

5 (=nedůležité): Nejvýznamnějším faktorem se stala připravenost zaměstnanců 
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k výkonům s ohodnocením 1,54, dále lze uvést např. produktivitu zaměstnanců 

s hodnocením 1,55, kvalifikaci zaměstnanců 1,61, právní ochranu 1,71, boj proti 

korupci a kriminalitě 1,82, daňový systém a správu daní 1,96, politickou stabilitu 

2,01, kvalifikaci absolventů 2,1, kvalitu lokálních dodavatelů 2,19 anebo možnost 

předpovídat změny v hospodářské politice 2,32.
133

 Na podobné úrovni spokojenost se 

vstupem Česka do EU zůstala i v následujících letech.
134

 

Nápadná změna v souvislosti se spokojeností s hospodářskou situací v Česku nastala 

v období hospodářské krize. Zatímco v roce 2008 ohodnotilo až 60 % německých 

firem ekonomický stav ČR za dobrý
135

, v roce 2009 se již jednalo o 4 %
136

 a v roce 

2010 o pouhá 2 %.
137

 Navzdory tomu německé společnosti neplánovaly odchod z ČR 

do jiné země ani zpět do Německa. Očekávaly spíše nižší obrat, propouštění 

zaměstnanců anebo snížení investičních výdajů. Nelze se domnívat, že na vině byl 

pouze výkon české ekonomiky a nepříznivé podmínky českého trhu, ale celosvětový 

kontext krize. V souvislosti s povahou české ekonomiky založené na exportu, bylo 

z perspektivy eventuálních opatření nasnadě pouze vyčkání na impulsy celosvětového 

ekonomického růstu, včetně hospodářského vzestupu Německa obchodně 

propojeného s ČR např. prostřednictvím zakázek nebo přes mateřskou společnost. 

Ovšem kromě toho považovali zástupci firem za efektivní krok také zavedení eura.
138

 

Opětovné zlepšení hodnocení ČR v souvislosti se současnou a také očekávanou 

hospodářskou situací, nárůstem investic anebo vyšší zaměstnaností bylo zaznamenáno 

v roce 2011.
139

 

Integrace Česka do EMU a postoje zástupců společností k jednotné evropské měně 

byly v období po vstupu ČR do EU jedním z nových témat průzkumů, spolu 

s postojem k investicím na výzkum a vývoj a digitalizaci a růstem mzdových nákladů. 

Tato témata a související vývoj budou v následujících odstavcích rozvedena. 
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Stanovisko k jednotné evropské měně se v průzkumech začalo objevovat od roku 

2005. Zkoumal se přístup k euru v ČR ze strany firem i odhady, kdy bude v Česku 

zavedeno. Podporu toho, aby se ČR stala součástí měnové unie, vyjádřilo v roce 2005 

až 71 %,
140

 v roce 2008 83 %
141

 a v roce 2009 dokonce 86 %.
142

 Zavedení eura 

odhadovalo v roce 2005 až 19 % z nich na rok 2008, 17 % rok 2009 a 39 % rok 2010. 

Jako nejzazší dobu zavedení eura vidělo 8 % respondentů rok 2015;
143

 v roce 2010 už 

byl nejčastěji očekávaným termínem rok 2016.
144

 Vstřícný postoj vůči tomu, aby se 

Česko stalo členským státem EMU, se ze strany německých investorů postupem času 

měnil. Podpora v průběhu let klesla, v kontrastu s rokem 2009 byla v roce 2012 

přibližně 52 %;  na podobné úrovni také setrvala.
145

 

Téma výzkumu, vývoje a inovací v Česku je významné z hlediska budoucího 

směřování, zachování konkurenční výhody, dlouhodobé udržitelnosti ekonomického 

růstu a atraktivity České republiky. V meziročním vývoji publikovaném v roce 2008 

došlo k navýšení takto alokovaných prostředků pouze u 20 %, u 76 % respondentů 

nenastala žádná změna, u 4 % byly tyto prostředky dokonce sníženy.
146

 K redukci 

investičních výdajů došlo přirozeně v období krize, po jejím překonání se nárůst 

nejvýrazněji očekával v roce 2011 a dál.
147

 V roce 2014 označila ČNOPK tuto 

problematiku jako hlavní téma a jako svoji dlouhodobou prioritu s cílem zintenzivnění 

spolupráce mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi a také zasazení se ze 

strany státu, např. z hlediska reformy českého vzdělávacího systému zastaralého zejm. 

v technických oborech. Tyto studijní obory nestíhají držet krok s globálním vývojem 

odvětví, anebo z hlediska praktičnosti vzdělávání a jeho reálného využití. Od 
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Německa by se ČR mohla inspirovat např. systémem tzv. duálního vzdělávání, které 

přímo propojuje teorii s praxí ve firmách.
148

 

Digitalizace a tzv. čtvrtá průmyslová revoluce se v průzkumech poprvé objevila 

v roce 2015, kdy ji komora zvolila jako téma roku. Za zmínku stojí fakt, že toto téma 

téměř nahradilo předchozí dominantní okruh spojený s jednotnou evropskou měnou. 

Problematika byla definována jako digitální propojování českého a německého 

hospodářství, byla zahájena snaha o její využití z hlediska globální 

konkurenceschopnosti. Její význam v česko-německé spolupráci vyvstává ze zaměření 

ekonomik na obory jako strojírenství a automobilismus, kde je technologický vývoj 

velmi znatelný. Dále nelze opomíjet, že s touto revolucí se pojí také změna 

pracovního trhu – např. zánik vybraných dosavadních a vznik nových profesí, nové 

obchodní modely a vývoj inovativní infrastruktury. Došlo k vytvoření česko-německé 

pracovní skupiny za účelem koordinace mezivládní kooperace také za účasti vědců, 

malých a středních podniků a sociálních partnerů obou států.
149

 Téma průmyslu 4.0 

považovalo v roce 2015 za podstatné až 80 % firem, podobný počet společností ji ve 

svém podniku také začalo více či méně rozvíjet. Pro 20 % z nich téma digitalizace 

hrálo nepodstatnou anebo žádnou roli. Až 75 % společností nepropojilo vliv 

digitalizace se zaměstnaností.
150

 

Dále došlo v průběhu let k navýšení mezd; ty se v roce 2016 zvýšily až o 4,5 %. Jak 

uvádí člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer, tento stav zrcadlí růst české 

ekonomiky. Lze se ovšem domnívat, že je také reakcí na problematický nedostatek 

odborných pracovních sil, což firmy vede ke zvýšení nákladů na mzdy, tedy 

k vyššímu ocenění stávajících anebo potenciálních zaměstnanců, především 

z technických oborů. Dostupnost kvalifikovaných pracovních sil označilo jako 

neuspokojivou, resp. nedostatečnou téměř 60 % společností, což je oproti 

předchozímu roku dvakrát větší množství.
151
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4. PROBLEMATICKÉ ASPEKTY ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ 

SPOLUPRÁCE 

V souvislosti s česko-německým hospodářským propojením vyvstaly 

také problematické aspekty. Podobně jako do značné míry v ostatních ekonomikách 

států střední a východní Evropy se i v české ekonomice se projevila řada problémů, 

a to ve formě, která bývá v celosvětovém srovnání označována za jedinečnou.
152

 Tyto 

problémy klasická analýza spíše opomíjí. Jedná se o vzájemně provázané aspekty: 

Konjunkturální závislost, deficit v možnosti ekonomické konvergence a sblížení zájmů 

Česka a Německa a postoj k euru. 

4.1. KONJUNKTURÁLNÍ ZÁVISLOST 

V případě Německa vedla integrace jeho národohospodářství do světových struktur 

k mnoha výhodám. Jak bylo v předchozí kapitole dokázáno, export vždy hrál pro 

Německo velmi významnou roli. Tato role se potvrdila v 90. letech a na přelomu 

století, kdy se díky němu německá ekonomika nepropadla do recese. Zároveň je nutné 

poznamenat, že tato podoba ekonomiky vede k narůstající závislosti na světovém 

hospodářství. Německé investice v převážné míře nejsou soustředěny na domácí půdu, 

plynou spíše do zahraničí za účelem vysokých profitů v zemích s nižšími náklady na 

práci. Následkem je ovšem také vytvářen tlak na snižování příjmů v Německu, což 

vede k potlačení poptávky vnitřního trhu z hlediska spotřeby a tím také k potlačení 

dovozů. Tyto faktory směřují ke zpomalování růstu domácí ekonomiky Německa. 

Protože německá domácí ekonomika není tak rozvíjená, exportní sektor zajišťuje 

obchodní přebytek a přispívá přímo i nepřímo podstatným způsobem k zaměstnanosti. 

Přibližně každé třetí až čtvrté pracovní místo je vázáno na export, obzvlášť ve 

zpracovatelském sektoru. Podíl exportu na HDP Německa je jedním z nejvyšších 

podílů v rámci EU. Export je podporou pro celkovou hospodářskou produkci 

a převážně na něm závisí konjunktura.
 
Exportně orientovaná ekonomika a závislost na 

exportu činí Německo relativně zranitelným vůči negativním externím vlivům.
153

 

Kromě toho vyvolávají v EU napětí německý ordoliberalismus a vysoký obchodní 
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přebytek, čemuž se věnuje část 4.2. Deficit v možnosti ekonomické konvergence 

a sblížení zájmů Česka a Německa. 

Podoba české ekonomiky se do značné míry shoduje s ekonomikou německou. 

Společnými znaky jsou exportní orientace, vysoká míra zahraničního obchodu, 

sektorová struktura včetně důrazu na automobily a elektromechaniku jakožto 

spotřební konzumní zboží. Pro českou ekonomiku, jejímž důležitým investorem je 

Německo, a která je s Německem z hlediska zahraničního obchodu propojena 

přibližně z jedné třetiny až čtvrtiny, je v dlouhodobé perspektivě relevantní značná 

závislost na ekonomické situaci v Německu
154

 a tím také zranitelnost vůči externím 

vlivům. Přinejmenším tato provázanost ohrožuje její stabilitu a může generovat 

závažné problémy. V této souvislosti je míra závislosti českého hospodářství 

na Německu označována za nezdravou
155

, a i na českou ekonomiku lze v tomto 

kontextu vztáhnout výrok polského ministra zahraničí Radoslawa Sikorskiho: 

„(...) Obávám se méně německé moci, než německé neaktivity.“
156

 

Ekonomický růst ČR je vázaný na vývoj konjunkturálního cyklu Německa, a to může 

vést k řadě problémů. Žádoucí by v tomto případě bylo zmenšení nebezpečně 

vysokého podílu Německa na české ekonomice a tedy geografická diverzifikace 

zahraničněobchodních vazeb ČR. Dobrou zprávou může být v této souvislosti fakt, že 

k tomu v souvislosti s evropskou integrací Česka došlo, jak dokládá kapitola 

3.2. Období po vstupu ČR do EU. Německo ovšem stále na české ekonomice vykazuje 

dominantní podíl
157

, který může pro ČR být ohrožením. 

Až 80 % českého exportu vede navíc do zemí evropského jednotného vnitřního 

trhu.
158

 Na jednu stranu je tento trh pro českou exportně orientovanou ekonomiku 

výhodný. Tyto výhody jsou zároveň jednou z nejdůležitějších priorit českého členství 

v EU, od ČR se na tomto základě očekává aktivita zaměřená na podporu tohoto trhu 

a postup proti eventuálním obchodním překážkám.
159

 To se potvrzuje v průběhu let, 
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kdy se ČR skutečně zasazuje o překonání zbývajících bariér.
160

 Na druhou stranu 

začala vláda ČR vyvíjet snahu o diverzifikaci obchodních českých partnerů mimo EU 

(viz subkap. 3.2), která má zmírnit případné riziko spojované s ekonomickým 

propadem unie. 

4.2. DEFICIT V MOŽNOSTI EKONOMICKÉ KONVERGENCE A SBLÍŽENÍ 

ZÁJMŮ ČESKA A NĚMECKA 

4.2.1. MÍRA SBLÍŽENÍ EKONOMIK 

Jak již bylo zmíněno v subkapitole 2.2. Navazování česko-německých vztahů po konci 

studené války, navázání spolupráce s Německem se spojovalo s jistou nadějí na 

zvýšení ekonomické úrovně a přiblížení se západoevropským standardům. Navíc se 

očekávalo, že k této proměně dojde relativně rychle. Česko snilo o tom, že jeho 

úroveň bude do pár let srovnatelná např. s úrovní Rakouska. Dá se předpokládat, že 

cílem hospodářské politiky ČR v rámci česko-německých ekonomických vztahů je 

dosažení konvergence s evropským ekonomickým jádrem, přesněji s Německem. 

Sblížení ekonomik lze v souladu s Lizcovou a Rydzou sledovat mj. na produktivitě 

práce, nákladech práce, mzdách a platech a kupní síle. Po vyhodnocení uplynulých let 

je možné konstatovat, že představa o česko-německé ekonomické konvergenci byla 

spíše nerealistická.
161

 

Na základě statistických údajů je možné konstatovat, že česká pracovní produktivita 

od roku 2005 stoupla téměř o 8 %, zatímco ta německá stagnovala anebo mírně 

klesala.
162
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Tabulka č. 3 Produktivita práce, meziroční změny 

 

Zdroj: Lizcová a Rydza, „Česko-německé vztahy,“ 85. 

V roce 2016 se česká produktivita práce nacházela pod evropským průměrem a byla 

přibližně o 25 % nižší než německá, ovšem ani tento rozdíl nevysvětluje značný 

nepoměr cen práce v Česku a v Německu. Ačkoli se mzdové náklady v ČR od roku 

1999 asi třikrát zvýšily, stále jsou třikrát nižší než v Německu.
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Tabulka č. 4 Náklady na práci (platy plus daně mínus subvence), všechna odvětví, 

v eurech na hodinu 

 

Zdroj: Lizcová a Rydza, „Česko-německé vztahy,“ 87. 

Graf č. 5 Náklady na práci (platy plus daně mínus subvence), všechna odvětví, 

v eurech na hodinu 

 

Zdroj: Lizcová a Rydza, „Česko-německé vztahy,“ 87. 

Hrubý disponibilní příjem jakožto důchod zůstávající v ekonomice po všech 

redistribučních transakcích nerezidentů je ukazatelem, kolik mohou obyvatelé 

skutečně využít pro svou potřebu. V průběhu let sice na základě rozvíjející se 

hospodářské spolupráce ČR s Německem a dalšími státy, resp. po jejich vstupu do 

významné části českého průmyslu, došlo k růstu českého HDP na obyvatele, ale další 

ekonomické ukazatele, mezi něž se řadí disponibilní příjem českých obyvatel, za HDP 

zaostaly. Období let 2000 – 2007 lze z hlediska tempa konvergence ukazatele HDP na 

obyvatele označit za relativně úspěšné, poté se konvergence s ohledem na tento 

ukazatel zpomalila. Pokud se ovšem jako indikátor vezme skutečná individuální 

spotřeba, k žádné konvergenci podle Hoduláka a Krbce nedošlo, a v tomto ohledu se 

české ekonomice ani v mezinárodním srovnání nedařilo.
164
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Tabulky č. 5 a 6 Konvergence ČR a EU 28 

HDP na hlavu, kupní síla EU28 = 100 

 

Vlastní individuální spotřeba 

 

Zdroj: Krpec a Hodulák, „Contemporary Czech-German Economic Relations,“ 136. 

Graf č. 6 Kupní síla na hlavu 

 

Zdroj: Lizcová a Rydza, „Česko-německé vztahy,“ 89. 

Tabulka č. 7 Nárůst kupní síly 2000 – 2016 v % 

 

Zdroj: Lizcová a Rydza, „Česko-německé vztahy,“ 90. 



47 

 

Přetrvávající ekonomické rozdíly mezi Čechy a Němci a konvergence, o které by se 

dalo pochybovat, jsou kritizovány např. ze strany odborů. Předseda odborů Středula je 

označil za novodobou „železnou oponu“, v jejímž důsledku jsou státy střední 

a východní Evropy omezovány značně nižšími rozpočty, než západoevropské země.
165

 

Stanovil si za svůj cíl vyjednání růstu mezd ve firmách; zasazuje se o to, aby Česko 

nebylo možné definovat pouze na základě levné práce, která je podhodnocená, a aby 

ze strany obchodních společností došlo k přehodnocení přerozdělování zisku.
166

 

4.2.2. PŘIDANÁ HODNOTA 

Ačkoli spolupráce s Německem přinesla řadu výhod, od 90. let se její podoba zásadně 

nezměnila v tom, že Česko je pro Německo stále levnější variantou produkce 

a pracovní síly. Produkční model česko-německé hospodářské spolupráce je v zásadě 

na nízkých nákladech práce ČR založen,
167

 a to navzdory povaze produktů, na kterých 

se Česko ve spolupráci s Německem podílí. Z Česka jako partnerské země jsou do 

Německa vyváženy předprodukty a meziprodukty, které poté bývají v Německu 

dokončeny a pod označením "Made in Germany" exportovány. I tyto produkty jsou 

součástí německé exportní statistiky.
168

 Německý export tak z velké části sestává 

z reprocesovaných importů
169

 a představuje tedy světu více méně cizí výrobky. 

Z nejvíce zastoupeného automobilového průmyslu je cílovým trhem pro téměř 32 % 

autodílů exportovaných z ČR jiný než německý trh, kam jsou tyto výrobky vyváženy 

pod německou značkou.
170

 

Lze konstatovat, že na českém území dochází k vykonávání významné části práce na 

produktech, které tím nabývají na hodnotě, ovšem marže, se kterou jsou dané 

produkty z Česka vyvezeny, konkrétní přidané hodnotě neodpovídá. Tento vývoz buď 

končí na německém trhu anebo z Německa pokračuje na další trhy. Německo tedy pro 

většinu českého exportu představuje buď cílovou destinaci anebo tranzitní zemi. Tato 

spolupráce významně přispívá německému úspěchu na světovém trhu. Pod vyšší 

marží je daný produkt včetně na českém území spoluvytvořené hodnoty prodán 
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Německem, což se ale neodráží v českém národním produktu. Jak uvádějí Krpec 

a Hodulák, fakt, že k vytvoření přidané hodnoty dochází na českém teritoriu, není 

zohledněn v ocenění produktivity práce Česka. V důsledku z toho nemohou profitovat 

čeští pracovníci s cenným know-how a zkušenostmi. U zboží, na které se specializuje 

ČR, je typická fragmentace výrobního procesu a důsledkem roztříštěnosti výrobního 

procesu v globální ekonomice je, že zisky z vyšší ceny zůstávají Německu.
171

 

Na základě analýzy OECD lze říci, že v mezinárodním srovnání se česká ekonomika 

zejména v případě komplexních produktů řadí mezi země s nejnižším podílem 

z přidané hodnoty na jejich území. Ekonomiky s podobnou charakteristikou jsou 

kromě zemí střední a východní Evropy podle Krpce a Hoduláka ty rozvojové. Lze 

zmínit např. středně rozvinuté země jihovýchodní Asie, periferně začleněné do 

výrobního procesu geograficky blízkých a rozvinutějších průmyslových zemí. Z toho 

vyplývá, že se ČR navzdory svému potenciálu neřadí mezi země globálního 

průmyslového jádra.
172

 

Budování vlastních hodnotných a globálně rozpoznatelných značek také souvisí se 

soft power – ekonomickou atraktivitou vzbuzováním pozitivního očekávání 

v souvislosti s případnou spoluprací, která eventuálnímu protějšku může přinést větší 

vliv, lepší reputaci nebo vyšší ekonomický zisk. Tato měkká moc je velmi významná, 

a to zejména ve spojitosti s malými a středními státy, které jsou např. v porovnání 

s Německem bez možnosti většího globálního nebo regionálního vlivu, tzn. i s ČR. 

Budování kvalitních značek, které je globálně možné přiřadit k České republice, 

znamená také budování národní image, zahraničněpolitického specifického profilu 

s přidanou hodnotou, specializací, na základě které by země v mezinárodním systému 

měla své místo, které by dále posilovalo její sílu, a na základě které by pro ni bylo 

možné fungovat jako předvídatelný partner, prosazovat své zájmy
173

 a také zajistit 

vyšší hospodářský růst. V důsledku by to mohlo znamenat také možnost prosazení 

ohodnocení produktů s přidanou hodnotou, nikoli konkurenci pouze na základě 

nízkých cen a nákladů. Z tohoto vyvstává potřeba pojmout zahraniční obchod 

národně, nikoli pouze přeshraničně
174

, tedy zdůrazňovat skutečný původ výrobků, 

a nesoustředit se pouze na to, že jsou tyto exportovány, k čemuž často dochází pod 
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německou značkou; tím také částečně dochází k narušení autonomie českého 

průmyslu. 

Rizikem je, že pokud by se produkty podařilo exportovat lukrativněji, může dojít 

k významnému ohrožení faktoru motivace německých firem pro spolupráci, což může 

být v souvislosti s konjunkturální závislostí na německé ekonomice ohrožením pro 

ČR.
175

 Možností, jak upevnit svoji pozici na trhu a dosáhnout vyšších zisků by mohla 

být inspirace Polskem, které učinilo rozhodnutí o rozsáhlejších investicích 

v Německu, což umožňuje u exportovaných produktů ponechat významnou značku 

„Made in Germany“.
176

 Tento způsob je ale zároveň značně sporný, protože není 

cestou národního zahraničněobchodního pojetí. 

Kromě vysoké kvality produktů jsou pro úspěšný obchod významné i další faktory. 

Jareš zdůrazňuje potřebu investovat do marketingu, protože jako klíč k obchodnímu 

úspěchu vidí schopnost dobře se prezentovat.
177

 Jedním z tipů pro obchodování 

s Německem je sebevědomá prezentace, jejíž součástí jsou kvalitně a moderně 

zpracované webové stránky a další propagační materiály jakožto vnější prezentace 

společnosti. Web plní funkci vizitky, má vliv na to, jak je firma na trhu vnímána 

a jaké zaujímá postavení, roli hraje i umístění reklamy na jiných webových stránkách. 

Kromě tohoto druhu sebeprezentování je pro zvýšení důvěryhodnosti významné 

i důsledné dodržování termínů, spolehlivost, pragmatičnost, upřednostnění osobní 

prezentace před elektronickou komunikací anebo znalost jazyků, kromě angličtiny 

hlavně němčiny.
178

  

4.2.3. TZV. PAST STŘEDNÍHO PŘÍJMU A TRVÁNÍ EKONOMICKÉ 

NEROVNOSTI 

Nedostatečné ocenění přidané hodnoty a absence globálně rozpoznatelných značek 

ztěžují možnost vyšších marží a úniku z kategorie méně placené pracovní síly, kterou 

Poplawski označuje pojmem „middle income trap“. V této kategorii se většina firem 

nachází, ačkoli české produkty zčásti dosahují stejně kvality jako produkty 

z Německa, a ačkoli se příjmy v průběhu let zvyšovaly (viz subkapitola 
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3.2.3. Motivace německých firem pro spolupráci). Tzv. past středního příjmu je 

definována jako nebezpečí vyčerpání potenciálu hospodářského růstu. Toto nebezpečí 

se pojí s neschopností změny výrobního modelu vycházejícího z nízkých nákladů na 

pracovní sílu na model nový, který by se zakládal na inovacích a kvalitě, a se kterým 

by se mohly pojit vyšší příjmy. Aby ČR dosáhla úrovně obchodní spolupráce 

s Německem, na jaké jsou třeba Rakousko, Belgie, Nizozemsko nebo Švýcarsko, měla 

by být schopna prodat dané produkty s vyšší marží odpovídající vysoké přidané 

hodnotě, kterou výrobky díky podílu českých firem a pracovníků získávají, anebo 

prodat své vlastní originální inovativní a konkurenční technologie a služby.
179

 

Trvání na tomto ekonomickém modelu lze označit za stinnou stránku německé 

specifické hospodářské politiky, která globální politickoekonomické stabilitě přispívá 

pouze omezeně. V důsledku své politiky může Německo spíše přispívat globálním 

nerovnostem než vyrovnání ekonomických rozdílů mezi jednotlivými státy. Dalo by 

se říci, že takto Německo buduje asymetrické hospodářské vztahy, dlouhodobá 

spolupráce odpovídá modelu, který lze shrnout jako silný stát se slabšími státy. Kromě 

toho transferuje v případě nutnosti vysoké obchodní přebytky do zahraniční ve formě 

půjček nebo investic. Ty plynou např. do nejzadluženějších států eurozóny, za což je 

Německo kritizováno např. ze strany USA, některých států EMU, MMF nebo OECD. 

Ve světle toho, že Německo na základě své ekonomické moci spíše zvýhodňuje pouze 

samo sebe
180

, a ekonomicky roste na úkor jiných zemí, lze jeho roli Exportweltmeister 

společně s vyzdvihováním vysokých obchodních přebytků považovat za spornou.
181

 

Dále je možné konstatovat, že německá prosperita zčásti více závisí na ekonomickém 

stavu jeho dovozních partnerů než na konkurenci mezi výrobci mezinárodně 

dodávaných výrobků.
182

 

Jako problematický bod na této situaci lze označit to, že Německo svou ekonomiku 

považuje za modelový příklad, a odmítá navzdory kritice redukovat závislost jeho 

ekonomiky na exportu nebo modifikovat monetární politiku. Tato politika vytváří 

deflační tlak na eurozónu a podporuje nízké příjmy a úsporná opatření. To pomáhá 

německé konkurenceschopnosti na poli exportu, ale ztěžuje zadluženým zemím cestu 

z recese a jejich ekonomický růst. Kromě toho tento německý přístup nepřispívá 
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kohezi v rámci EU. V důsledku může být Německo ostatními státy viděno spíše jako 

rival než jako partner. Nezasazuje se o prosperitu partnerů, nepřispívá civilizování 

mezinárodních vztahů, a svým konáním v důsledku ohrožuje stabilitu Evropy.
183

 

Od 90. let a počátku hospodářské spolupráce s Německem byly nižší náklady na práci 

přirozenou komparativní výhodou regionu střední a východní Evropy, včetně ČR. 

Postupem času ovšem výrazněji nedošlo k vývoji tohoto produkčního modelu, a to se 

setkává s nevolí. Tzv. past středního příjmu se stává součástí společenské debaty 

s Německem, a to v souvislosti se značnými hospodářskými rozdíly v porovnání 

s ním. Zmíněné rozdíly přetrvávají, ačkoli tento region v období po pádu „železné 

opony“ zaznamenal značný hospodářský růst a vedl si poměrně dobře i v období krize 

po roce 2009.
184

 Problematické může být např. to, že Německo do zahraničí přesunulo 

zejm. výrobní provozy a méně hodnotnějších pracovních aktivit spadajících pod 

R&D, čímž by byla daná lokalita více zatraktivněna. Ani do budoucna, výhledově do 

roku 2025, zástupci německých malých a středních firem nepočítají s vyššími 

investicemi do místního vybudování těchto kapacit
185

, jak mapuje subkapitola 

3.2.2. Zahraniční investice. 

Řešení otázky nízkých příjmů a ekonomické nerovnosti se jeví jako obtížné, protože 

v průběhu let byly na základě investičních pobídek zahraničním společnostem 

poskytnuty výhody ve srovnání s domácími podniky. Lze najít pouze málo velkých 

podniků, které jsou stále kontrolovány českým státem nebo národním kapitálem. 

V Německu patří mezi základní faktory kromě exportně orientovaného modelu 

a vysoce rozvinutého průmyslu s cenovou konkurenceschopností také podpora malých 

a středních podniků a kolektivní vyjednávání organizované v celém odvětví. 

V německé ekonomické politice hrají v souladu s cíli sociálně tržní ekonomiky 

zásadní roli úvahy o národním hospodářství, hlavním cílem je dosáhnout nejvyšší 

možné životní úrovně pro co největší skupinu obyvatel. České hospodářské prostředí 

je odlišné a nikoli pouze v mezinárodní investiční pozici. Kromě toho, že bylo 

z ideologických důvodů sociálně tržní hospodářství částí politické reprezentace 

odmítáno, v ČR na rozdíl od Německa více méně chybí tento sociální 

národohospodářský anebo odvětvový dialog. V největších podnicích české 

ekonomiky, které jsou pod zahraniční kontrolou, absentuje sdílení „národního 
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projektu“
186

, které by spolu s českými občany sdílela vláda. Tento projekt by např. 

spočíval v zasazení se o to, aby se dále vyvinul produkční model, který by v důsledku 

eventuálně umožňoval vyšší podíl na zisku z výrobků, které díky české práci na území 

ČR získávají na hodnotě, a který by také vedl z tzv. „pasti středních příjmů“.  

Argumentem firem, např. v dialogu se zaměstnanci, je zpravidla varianta přemístění 

svých kapacit ven z ČR. Převzetí kontroly finančních služeb a bankovnictví ze strany 

zahraničního kapitálu vedlo k tomu, že příslušné instituce, např. banky, nemají důvod 

upřednostňovat investice do rozvoje strategických národních sektorů, což by mohlo 

pomoci rozvoji regionu. Jak uvádějí Hodulák a Krpec, česká ekonomika, stejně jako 

ekonomiky ostatních států střední a východní Evropy, je označována jako závislá tržní 

ekonomika nebo jako zcela nový model ekonomiky s kombinací vícero potenciálně 

problematických vlastností. Mezi ty se řadí závislost na zahraničních investicích, 

kontrola soukromého sektoru ze strany zahraničních vlastníků, slabé národní 

socioekonomické struktury (od sektorového vyjednávání až po společnou myšlenku 

budování národního hospodářství) v kontextu restriktivních pravidel EU (s výjimkou 

nezávislého obchodu a průmyslové politiky). Fakt rychlejšího tempa růstu v době 

přistoupení k EU vedl k pouze omezené kritické diskusi o fungování tohoto 

modelu.
187

 

Je-li spolupráce s Německem i přes problematické body hospodářským přínosem, 

těžko se firmy v ČR jednoduše rozhodnou rozsah této kooperace na technicky 

vyspělých produktech zmenšit anebo ji celou přerušit. Ovšem, jak dále uvádí 

Poplawski, navzdory široké škále benefitů, které hospodářská spolupráce s Německem 

přináší, není možné za jejího pokračování uniknout tzv. pasti středního příjmu. Při 

pokračování tohoto modelu ČR hrozí, že se nebude moci dále hospodářsky vyvíjet 

a stát se součástí elity vysoce vyvinutých států. Pro Německo je spolupráce s Českem 

(resp. s V4) stále výhodná, více než s asijskými státy, které by sice nabídly ještě nižší 

pracovní náklady, ale nikoli přinejmenším stejnou kvalitu produktů a pracovní 

produktivitu. V té se státy V4 vyrovnají státům západní Evropy.
188

 

4.2.4. OBJEM NĚMECKÝCH REINVESTIC V ČR A DIVIDEND 

VYPLÁCENÝCH DO ZAHRANIČÍ 

Důležitost zahraničních investic je pro ČR z řady důvodů nepochybná, za 

problematický lze ovšem považovat průběh životního cyklu investic, který se skládá 
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z několika etap – vstupu investovaného kapitálu, reinvestování zisku a repatriace 

výdělku
189

, a to v souvislosti se dvěma posledními jmenovanými etapami. Ty jsou 

samozřejmě jednou z motivací pro hospodářskou aktivitu v České republice, ale 

model vzájemné spolupráce týkající se např. odměňování se v průběhu let příliš 

nemění. Namísto toho, aby se zisky odrážely v navyšování mezd a v dalších 

investicích do dceřiných společností v Česku, je zisk odváděn ven, a to jednak 

akcionářům ve formě dividend, které jsou až 1,9 krát vyšší než reinvestice, nebo ve 

formě externího zajišťování služeb, které by mohly i levněji zajistit české firmy, 

typicky se jedná např. o informační a telekomunikační služby.
190

 

V letech 2000 – 2016 odplynulo z Česka ročně průměrně 139,9 miliardy korun 

k zahraničním vlastníkům společností, zpět do ČR bylo investováno ročně přibližně 

73,8 miliardy korun.
191

 Podle Lizcové a Rydzy odteklo např. v letech 2015 a 2016 

z ČR na dividendách 65 % příjmů z německých investic, ekonomové konstatují, že se 

jedná o nadměrně vysoký poměr, který by měl být minimálně opačný.
192

 

V mezinárodním srovnání podle vládní analýzy v poměru k HDP je ČR stát s třetím 

nejvyšším deficitem výnosů v EU. Jak uvádí předák Českomoravské konfederace 

odborových svazů Josef Středula, profitují zejména tzv. staré členské státy.
193

 

Co se týče odvětví, plyne zisk z ČR do zahraničí zejména z bankovnictví, tedy 

nejvíce z účtů tuzemských společností a domácností. Z dceřiných společností 

působících na českém trhu šlo do zahraničních „matek“ až 80 % zisku. Nejvíce je 

problém objemu německých reinvestic v ČR a dividend vyplácených do zahraničí
 

patrný na mzdách – přesněji rozdílu mezd vyplácených v ČR a v zemích západní 

Evropy. Např. v roce 2008 činil průměrný příjem v Česku průměrně 34,9 % toho 

německého, v roce 2015 30,9 %. Platové rozdíly jsou znát např. v automobilovém 

průmyslu. Problémy shrnuje označení Česka jakožto „montovny“, tzn. prodloužené 

výrobní linky zahraničních firem, které v české širší veřejnosti vzbuzuje nevoli. 

Nelibost je ventilována prostřednictvím stávek; takové proběhly např. v české Škodě 

Auto, která funguje v rámci koncernu VW. Jak uvádí Středula, VW disponuje 

prostředky na narovnání platu tamních dělníků, který je ve srovnání na úrovni 
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německé minimální mzdy, anebo na rozšíření výrobní kapacity; zisky ale putují do 

wolfsburské centrály.
194

 

Důležitým faktorem např. v souvislosti s tempem růstu mezd je argumentace týkající 

se cenové konkurence. Zahraniční vlastníci průmyslových podniků často připomínají 

potenciální riziko přemístění výrobní kapacity do zemí s nižší mzdovou úrovní. 

V případě služeb je situace odlišná, v rámci nich je významným aspektem to, že 

většina příjmů se vytváří v domácí ekonomice prostřednictvím prodeje českým 

občanům. Proto je zde menší riziko odlivu zahraničního kapitálu z ČR a méně 

problematické vyjednávání např. o zvýšení mezd na úkor zisku.
195

 

Řešením problému reinvestic by mohla být přeměna ekonomiky, v důsledku které by 

se nepracovalo pouze na meziproduktech, ale konečných produktech. Změnu by 

mohla podpořit např. vláda, která by se zasadila o modifikaci přístupu zahraničních 

firem. Reinvestice by mohly být zatraktivněny např. úpravou daňového systému nebo 

výstavbou infrastruktury. Zásadní je ovšem to, zda Česko bude moci nabídnout dost 

kvalifikovaných pracovních síl. V této souvislosti vyvstává význam vzdělávacího 

systému, který je potřeba více financovat.  Změny by ale nebyly efektivní v případě, 

kdyby poškodily obraz ČR jakožto atraktivního místa k investování
196

, protože, jak lze 

konstatovat shodně s Hodulákem a Krpcem, způsobilost udržet zahraniční investice je 

pro ekonomiku státu klíčová.
197

 

4.3. POSTOJ K EURU 

Ačkoli se Česká republika od jejího vstupu do EU integrovala poměrně dobře jak 

politicky, tak ekonomicky do evropského vnitřního trhu, přetrvávají v Česku 

a v Německu k EU odlišné postoje. Ty lze podle Lizcové a Rydzy přičítat rozdílnému 

českému a německému historickému vývoji a souvisejícím politickým kulturám. Jako 

příklad lze uvést značnou míru euroskepse ze strany českých politických elit 

i veřejnosti kontrastující s německým přístupem. Tato skepse je v porovnání 

s ostatními členskými zeměmi jedna z nejvyšších, a přetrvává navzdory tomu, že je 

ČR příjemcem značných finančních investic EU. Na rozdíl od Němců Češi unii spíše 

nedůvěřují; podle Eurobarometru považuje téměř 72 % svůj hlas v Evropě za 

bezvýznamný, v kontrastu s tím věří až 70 % Němců, že jejich hlas má v Evropě váhu. 

Češi také nedůvěřují unii jakožto instituci a jejímu případnému reformování, se 
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kterým si spojují obavu o oslabení bezpečnosti anebo suverenity českého státu. 

Nasnadě je také nedůvěra v to, že unie může vést k vyššímu životnímu standardu 

a vyrovnání rozdílů mezi českou ekonomikou a západoevropskými ekonomikami, 

např. z hlediska příjmů, čemuž se věnuje kapitola 4.2. Deficit v možnosti ekonomické 

konvergence a sblížení zájmů Česka a Německa. Podle Eurobarometru si od budoucí 

EU 52 % Čechů slibuje stejný plat za stejnou práci.
198

 

Na jednu stranu lze v souladu s Bulmerem a Patersonem konstatovat, že ČR, která 

(stejně jako bývalá NDR), byla do evropské integrace pouze socializovaná, chybí na 

rozdíl od části SRN její historie, která by eventuálně umožňovala vyšší míru důvěry 

v EU
199

 a větší identifikaci s ní. Na druhou stranu se české pochybování může jevit 

jako oprávněné, a to ve spojitosti s otázkou sdílení zájmů Česka a Německa a jejich 

ekonomickou konvergencí. V tomto kontextu lze dále říci, že je patrné značné 

oslabení německého vedoucího postavení, a také německé soft power, vlivu, 

přesvědčivosti a atraktivity postoje, v protikladu k období 90. let a přání ČR stát se 

součástí evropských struktur. Aby Německo získalo podporu ostatních států, musí je 

více přesvědčovat, spolupracovat a budovat spojenectví.
200

 

Vůbec nejnižší podporu má z české strany EMU; potenciální připojení k eurozóně 

začalo být vnímáno problematicky především v kontextu ekonomické krize, a to 

v souvislosti s obavou o bezpečnost českého bankovního systému a příliš vysoké 

závislosti na evropském trhu se spornou měnou, kterou kritici viděli např. jako pouhý 

politický projekt a ne optimální měnovou zónu. Tento stav ostře kontrastoval 

s proevropskými a prointegračními politickými prioritami stanovenými koalicí české 

vlády v době před vstupem do EU. V souladu s těmito prioritami se vstup do eurozóny 

považoval za završení procesu politické, ekonomické a společenské transformace ČR. 

V jejich rámci bylo zdůrazňováno zapojení do EMU výhledově v období let 2009 

nebo 2010
201

, s čímž eventuálně počítala také většina zástupců firem aktivních v ČR, 

jak dokládá kapitola 3.2.3. Motivace německých firem pro spolupráci v Česku. Přijetí 

eura se v Česku de facto odložilo na neurčito.
202
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Krize eura spojovaná především s krachem Řecka společně s problémem nízkého 

hospodářského růstu v eurozóně, vztahujícího se zejména na jihoevropské státy, 

znamenala pro EU a její stabilitu velkou výzvu. Jak uvádějí Bulmer a Paterson, 

především období od roku 2010 postavilo unii před zásadní otázku přežití.
203

 Česko se 

svou euroskepsí nebylo výjimkou, tato krize vyvolala vlnu negativního postoje vůči 

EU v řadě dalších států Evropy. Německo tento trend neminul, ovšem na rozdíl od 

Česka v německé politické reprezentaci nezačal převládat. Pro řadu českých 

politických stran přestalo být v souvislosti s krizí eurozóny přijetí eura prioritou nebo 

dokonce byly proti, dokud nedojde k – blíže nespecifikovanému – stabilizování 

eurozóny a financí ČR. Postoj českých zástupců evropské politiky, který je vůči euru 

pozitivnější, se na české politické scéně ukázal být v menšině. Kromě zapojení do 

EMU se česká politická elita stavěla skepticky k fiskálnímu paktu nebo bankovní unii. 

Podpora vstupu do eurozóny neztratila oporu jen ze strany většiny politických frakcí, 

ale také ze strany českých občanů. Zatímco byla unie zpočátku viděna jako zdroj 

bohatství, po krizi eurozóny spíše jako zdroj problémů. Aktuálně by s přijetím eura 

souhlasilo pouze 21 % Čechů, což je ve srovnání s ostatními státy EU nejnižší 

poměr.
204

 

5. FENOMÉN DIGITALIZACE A VÝHLED DO BUDOUCNA 

Do budoucna zůstává otevřené, jak mohou německé zahraniční hospodářské aktivity 

ovlivnit nové technologie. Jedná se o zásadní fenomén současnosti, hluboký trend 

týkající se ekonomiky v globálním měřítku, který může v důsledku vést 

k restrukturalizaci politickoekonomické mapy světa, a to mj. v závislosti na 

dostupnosti finančních prostředků nezbytných pro investice. Může vyústit 

k dalekosáhlým změnám, jejichž povaha nesouvisí pouze s technikou jako takovou. 

Jeho podstatou jsou nové informační a komunikační technologie, umělá inteligence, 

robotizace, automatizace.
205

 Zkráceně se tedy jedná o digitalizaci, se kterou souvisí 

inovace napříč ekonomickými sektory, především v samotné povaze průmyslu, 
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konkrétně průmyslové výroby. Proto se iniciativa s cílem podpoření běhu čtvrté 

průmyslové revoluce v Německu nazývá Industrie 4.0, v Česku Průmysl 4.0. Změny 

průmyslu dále navazují zejm. na oblast obchodu, logistiky, infrastruktury 

a energetiky. Protože je jádrem propojení virtuální kybernetické dimenze se světem 

fyzické reality, očekává se v důsledku zásadní proměna celkového fungování 

společnosti; z toho plyne označení jakožto revoluce. Nové technologie se zdají být 

klíčovým faktorem pro ekonomický úspěch v budoucnu, a pojí se s nimi nutnost 

rozsáhlého financování inovací, mj. především v oblasti vzdělávání a R&D. Zásadní 

je také eventuální efektivní implementace těchto inovací.
206

 

Změna je patrná napříč průmyslovými odvětvími; jako příklad lze uvést 

automobilový sektor, který je dominantní částí ekonomiky Česka stejně tak 

jako Německa. Nový typ vozidel mají přestavovat elektromobily, s pohonem 

odlišným od klasického spalovacího. Např. model od dingolfingského BMW, 

největšího komplexu této světově renomované automobilky v Evropě s 18 000 

zaměstnanci, je na rozdíl od spalovacího motoru se 150 komponenty a vahou přes 

180kg konstruován z pouhých 24 komponent, a je dost lehký na to, aby ho unesl jeden 

člověk. Je navržen bez převodovky a tankovací nádrže, s bateriemi. Zatímco dříve se 

elektrifikaci modelů spíše okrajově věnovala pouze malá část konstruktérů BMW 

v Dingolfingu, postupem času se tyto aktivity začaly týkat až 10 % celkové činnosti 

společnosti. Ta již plánuje prodej vozů poháněných bateriemi, který by měl být 

realizován v horizontu pár let. Změny pojící se s nutností značných investic budou 

znamenat vysoké náklady; restrukturalizace automobilového závodu se může 

přehoupnout přes bilion euro. Investice se také pojí s dodáváním zásadní komponenty 

v podobě bateriových článků, které firma nevyvíjí sama, a které má díky spolupráci 

s externími centry R&D, především z Asie – Jižní Koreji nebo Číny.
207

 

BMW je pouze jedním příkladem, ale není důvod domnívat se, že ostatní němečtí 

giganti, etablované firmy jako Mercedes, Audi nebo Volkswagen, a na základě 

komplexního procesu automobilového průmyslu i mnoho menších středních či malých 

podniků, budou v dramaticky odlišné situaci. Kromě toho, že jsou tyto podniky pro 
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německou ekonomiku podstatné, jsou to právě tyto společnosti, které jsou ve 

většinové míře aktivní na území střední a východní Evropy. Změna se bezpochyby 

týká i množství dalších společností, navázaných na automobilový průmysl např. v roli 

dodavatelů v druhé nebo třetí řadě. V protikladu k dosavadnímu stavu se spalovací 

motory mají do budoucna stát unikátem. Pracovní místa odvětví Powertrain, tedy 

motorů a převodovek, mají být ve velkém redukovány.  Německé automobilky 

současně vyvíjí až 16 typů motorů ve stovkách variant, které v souvislosti 

s elektrickými modely již nebudou relevantní. Zatímco se do roku 2030 počítá s tím, 

že se až 75 000 pracovních pozic stane zastaralými, s novým odvětvím bude 

vytvořeno odhadem pouze 25 000 míst, jak potvrdil člen představenstva BMW 

Carreiro-Andree. Konstrukce elektrického motoru totiž podle odhadu zabere o 30 % 

méně času než u spalovacího motoru.
208

 

Z perspektivy uvedených změn zatím není vůbec jasné, zda má Německo jakožto 

světová ekonomika potenciál navázat na svoji dosavadní globální vedoucí pozici 

v automobilovém průmyslu. Jak uvádějí Elstner, Feld a Schmidt, je potřeba vyvinout 

velké nasazení vůbec pro udržení kroku s dobou; stát se lídrem v inovacích je ještě 

náročnější. Tento výkon vyžaduje mj. nárůst produktivity německé ekonomiky, ta se 

ovšem v době od znovusjednocené SRN zvýšila pouze mírně: V období 1995 – 2005 

ročně o 1,7 %, v období 2005 – 2015 došlo k dalšímu navýšení o pouhých 0,8 %. Toto 

je přičítáno zvýšené německé aktivitě v rámci méně produktivních ekonomik.
209

 

Zatím v souvislosti s Německem nelze mluvit o disponování „klíčem 

k technologiím“, o kapacitě generování množství pracovních míst, a tedy dominantní 

roli jako doposud. V důsledku nových technologií může dojít k narušení této 

kontinuity, a Německo, pro svůj dosavadní impozantní výkon a inženýrské umění 

přezdívané např. jako „národ výrobců automobilů“, může být v důsledku ohroženo 

v souvislosti se statutem exportní velmoci.
210

 Jako konkrétní problematické faktory 

lze v případě Německa vidět rozvoj nových technologií, fungování německé 

ekonomiky a demografický vývoj, kterým se věnuje následující odstavec. 

Nutné investice je s cílem navýšení produktivity nasnadě směřovat především do 

technologického rozvoje, ve kterém Německo např. v porovnání s USA zaostává, 

a v souvislosti se vzděláváním, R&D a novou infrastrukturou hlavně do domácí 

ekonomiky. Investice do domácí ekonomiky ovšem Německo v porovnání se 
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svým exportním sektorem spíše zanedbává. Kromě toho na pozadí trendu poklesu 

německé produktivity vyvstává otázka vyčerpání potenciálu hospodářské spolupráce 

se státy regionu střední a východní Evropy. Dále lze zohlednit také demografický 

vývoj SRN, jejíž obyvatelstvo spíše stárne. Elstner, Feld, a Schmidt v tomto kontextu 

zdůrazňují spíše obtížnou akceptaci nových technologií ze strany stárnoucí německé 

společnosti.
211

 Celkově lze tedy konstatovat, že SRN je v souvislosti s digitální érou 

ohrožena, a to ohledně udržení hospodářského růstu, obchodních přebytků, 

zaměstnanosti, prosperity a standardu sociálního státu. Pokud by německá ekonomika 

byla schopna efektivní a nákladné adaptace na nové podmínky, bylo by eventuálně 

možné tento stav nazvat jako další Wirtschaftswunder spočívající v zajištění 

hospodářského výkonu a prosperity i za okolností, které tomu primárně nenasvědčují. 

 Při této změně jsou primárně zásadnější globální politickoekonomické síly a vliv 

státu než poptávka ze strany konzumentů, u které se do budoucna předpokládá spíše 

klesající tendence v souvislosti s cenou nových vozů a novými možnostmi sdílené 

ekonomiky. Za největší trh elektromobilů lze označit Čínu, která, jak uvádí 

Behrmann, automobilky ovlivnila předpisy a dotacemi k výrobě vozů poháněných 

bateriemi a přiměla řidiče na základě modifikování legislativy k jejich nákupu. 

V Evropě jsou zase relevantní cíle redukce emisí CO2
212

 a posun k podpoře „čisté 

energie“ z obnovitelných a bezemisních zdrojů
213

, které podněcují k elektromobilitě. 

Do budoucna tedy jeví jako výhodná např. produkce automobilových softwarů.
214

 

Současná spolková kancléřka Merkel se v průběhu svého působení musela 

vyrovnávat s mnoha výzvami, jako příklady lze zmínit ekonomický kolaps roku 2008, 

následnou krizi eurozóny, příliv uprchlíků v roce 2015, stimulovaný především 

nepokoji v Sýrii, anebo bezprecedentní rozhodnutí Velké Británie o odchodu z EU 

v roce 2016. Lze konstatovat, že celkově v kontextu mnoha dílčích otřesů více méně 

zvládla udržet stabilitu Německa a také evropského kontinentu. Nyní by se měla 

vypořádat také se strategií tzv. čtvrté průmyslové revoluce a se zásadními globálními 
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změnami ekonomiky. Kromě toho se blíží konec jejího působení na postu kancléřky, 

tudíž tato úloha čeká pravděpodobně i jejího nástupce / její nástupkyni.
215

 

Otázkou zůstává, jak může být v souvislosti s tímto nejnovějším vývojem viděna 

spolupráce Německa s Českou republikou. V souladu s Poplawskim lze konstatovat, 

že je v jejím rámci jako potenciální problém možné identifikovat zanedbání rozvoje 

zmíněných inovací. Německé společnosti se nespecializují v odvětví IT, na rozdíl od 

rozvíjejícího se amerického nebo čínského trhu, který se projevuje jejich stále větším 

pronikáním na tradiční trhy, např. v automobilovém sektoru. USA a Čína tak 

představují případné ohrožení doposud globálně působícího Německa
216

, a na 

základě konjunkturální závislosti i Česka. Kromě toho Německo sice klade sice důraz 

na investice jakožto zásadní faktor konkurenceschopnosti, a zaměřuje je zčásti na 

R&D, rozvoj elektromobility, umělé inteligence anebo autonomního řízení
217

, ale 

především je směřuje do lokalit západní Evropy, USA, Kanady, Číny a Indie, tedy 

nikoli primárně do České republiky, resp. do regionu států střední a východní Evropy, 

jak dokládá část 3.2.2. Přímé zahraniční investice. 

Česko může být radikální proměnou ekonomiky spočívající ve vstřícném přístupu 

k novým technologiím ohroženo, ačkoli je považováno za nejindustriálnější stát 

Evropy.
218

 Kromě toho, že v rámci přechodu na nové modely může dojít ke značnému 

úbytku pracovních míst, může Německo využívající možností offshoringu 

a outsourcingu ve střední a východní Evropě, za výchozího předpokladu nezbytnosti 

značných investic a eventuálního cíle vyšší pracovní produktivity, v důsledku 

vyhodnotit, že se do budoucna bude vyšší efektivita jeho ekonomiky pojit 

s přemístěním těchto činností zpět k sobě domů. Tento scénář může být o to 

přesvědčivější v kontextu požadavků po odlišném reinvestování zisku, čemuž se 

věnuje podkapitola 4.2.4. Objem německých reinvestic v ČR a dividend vyplácených 

do zahraničí. Jak uvádí Kysilka, Němci a další producenti plánují vývoj a výrobu 

spojenou s elektromobilitou, tedy např. elektroauta a autonomní vozy, lokalizovat 

primárně doma.
219

 

Pokud bylo doposud možné nahlížet na Německo a jeho postavení v souvislosti 

s hospodářskou mocí a technologiemi jako na vůdčí ekonomiku, je obtížné činit tak 
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v relaci k tzv. čtvrté průmyslové revoluci. A ačkoli se německé hospodářské působení 

na českém území pojí také s řadou kontroverzí, jak nastiňuje kapitola 4.2. Deficit 

v možnosti ekonomické konvergence a sblížení zájmů Česka a Německa, může být pro 

českou ekonomiku oproti německé aktivitě na českém území horší německá neaktivita 

v podobě přesídlení řady firem zpět do SRN. 

Na druhé straně lze digitalizaci vidět také jako šanci pro Česko, a to v podobě 

komparativní výhody. Kromě toho, že další rozvoj průmyslu je pro českou ekonomiku 

závislou na zpracovatelském průmyslu nutností
220

, totiž fenomén průmyslu 4.0 může 

být také cestou, jak se prosadit s výrobky s vyšší přidanou hodnotou a zvýšit poptávku 

po kvalifikované pracovní činnosti. Může být uchopen jako příležitost, jak se stát 

centrem inovací a zvýšit konkurenceschopnost. Pro ČR tedy představuje šanci, 

eventuální východisko z nevyhovujícího produkčního modelu, kterému se 

věnuje subkapitola 4.2. Deficit v možnosti ekonomické konvergence a sblížení zájmů 

Česka a Německa. Vedle toho je udržení kroku s dobou také podstatné pro 

hospodářský růst české ekonomiky, zaměstnanost a celkový rozvoj společnosti. Proto 

lze považovat za významné, aby se ČR změnami souvisejícími s průmyslem 4.0 

zabývala, např. ve formě systémových opatření a dedikovaných programů.
221

 

Začátkem může být právě Národní iniciativa Průmysl 4.0, založená v roce 2016, viz 

podkapitola 3.2. Období po vstupu ČR do EU. Kromě toho fenomén nese také zásadní 

potenciál další podstatné relativizace česko-německé asymetrie. Eventuální nová 

průmyslová éra tak může posunout vztahy ČR a SRN do nové dimenze. 
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ZÁVĚR 

Závěrem lze v souladu s teorií asymetrických dyád podat následující odpovědi na 

zvolené výzkumné otázky. V období po konci studené války došlo k intenzifikaci 

česko-německých vazeb, a to jednak v zahraničněpolitické, a jednak v ekonomické 

dimenzi. Jako výchozí element lze přitom označit nestejný potenciál Česka 

a Německa. SRN v česko-německém vztahu figurovala na základě jejího 

zahraničněpolitického a hospodářského potenciálu jako silnější stát. ČR měla roli 

slabšího státu, v jehož politickoekonomické transformaci s cílem přechodu na 

demokratický systém a tržně orientovanou ekonomiku se angažovalo Německo. To 

bylo z české perspektivy státem západního společenství, jehož součástí se ČR chtěla 

stát také. Již od 90. let také navázalo Německo s Českem obchodní vztahy. Ty byly 

pro ČR – stát do té doby fungující jakožto součást východního bloku významnou 

šancí na hospodářský růst, přístup k technologiím a know-how a v rámci obchodní 

spolupráce na globální trhy. Zároveň v této době také došlo k otevření kontroverzního 

tématu spojovaného s česko-německou historií a okolnostmi druhé světové války, 

doby, kdy Německo pro Česko představovalo značnou hrozbu. Pokus o vyrovnání se 

s otázkami minulosti byl relevantní pro definování česko-německého vztahu do 

budoucna, např. v souvislosti s přístupem k majetku sudetských Němců, kterým 

traumatická česko-německá minulost souvisela také se členstvím v EU. 

 Tyto dialogy vyústily v podepsání dvou zásadních dokumentů, smlouvy o dobrém 

sousedství a přátelské spolupráci v roce 1992 a deklarace o vzájemných vztazích 

a jejich budoucím rozvoji v roce 1997. Dokumenty představují základ moderního 

česko-německého sousedství a lze je brát jako materiální, institucionální a historickou 

normalizaci vztahu ČR a SRN. Obě strany se dohodly nezatěžovat vzájemné vztahy 

otázkami minulosti, jinak řečeno orientovat je spíše do budoucna, pragmaticky, čehož 

součástí lze považovat i vzájemné obchodní relace. V průběhu času došlo k vývoji 

infrastruktury, která usnadnila transport zboží mezi Českem a Německem. V důsledku 

se ČR úspěšně zvládla integrovat do kapitálového trhu a stala investičně atraktivní 

lokalitou. Česká ekonomika se stejně jako německá stala exportně orientovanou, 

působící v rámci jednotného vnitřního trhu EU, jejíž součástí je od roku 2004. 

Evropská integrace ČR přinesla značnou relativizaci česko-německé asymetrie, oba 

státy ČR a SRN se tak začaly pohybovat ve stejném institucionálním kontextu. 

Jak německá, tak česká ekonomika se do značné míry zakládá na průmyslu. Řada 

německých firem navázala spolupráci s Českem a česká a německá ekonomika se do 
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značné míry propojily, ovšem zatímco německá ekonomika na české nezávisí, ČR je 

z hlediska vývozu a dovozu spíše méně významným partnerem SRN. Pro Česko se 

Německo stalo číslem jedna v exportu i importu – hlavním a klíčovým hospodářským 

partnerem. To, že postupem času došlo k nárůstu podílu ČR na importu Německa, lze 

číst jako způsobilost českých producentů prosadit ve značné konkurenci na jeho trhu. 

Ekonomické aspekty jsou značnou podporou zvýšené české integrace s Německem. 

Na počátku evropského integrování ČR se předpokládalo, že se Česko stane také 

členským státem evropské měnové unie s jednotnou měnou euro. Postupem času ale 

začal vztah ČR k evropské integraci nabírat namísto perspektivy dalšího 

hospodářského růstu rozměr obavy. V protikladu k původnímu záměru nahradit 

českou korunu eurem začaly na straně českých politických elit převládat pochybnosti 

ve spojitosti s eurem a jeho efektivitou jakožto společné měny. Především na pozadí 

ekonomické krize začalo být euro viděno spíše jako politický projekt, a jeho přijetí 

Českem bylo odloženo na neurčito. Lze konstatovat, že se ze strany ČR jedná 

o oscilaci mezi kooperativním a strategickým chováním s cílem regulace vztahu. 

Nelze zcela jednoznačně říci, že tento aspekt mezi partnery ČR a SRN generuje 

vyloženě konfliktní potenciál v souvislosti s bojem o zachování politické autonomie 

ČR jakožto slabšího státu. Německo v souvislosti s eurem neohrožuje Česko a jeho 

rozhodnutí o dočasné neakceptaci společné měny respektuje. 

Lze ovšem potvrdit, že intenzivní spolupráce a řada mezinárodních transakcí jsou 

vnímány jako hospodářská výhoda, i když představují pro Česko ohrožení, a to na 

základě konjunkturální provázanosti. Platí, že pokud ekonomika nadřazené země 

Německa funguje dobře, následuje posílení vazeb s Českem a sdílení ekonomických 

výhod, naopak při slabším ekonomickém výkonu je nasnadě očekávat redukování 

vzájemné provázanosti. Tuto zranitelnost dokázala např. krize v roce 2008, kdy došlo 

k poklesu vzájemné obchodní výměny. Další problém asymetrického česko-

německého partnerství a jeho hospodářského rozměru představuje deficit v možnosti 

ekonomické konvergence a sblížení zájmů Česka a Německa. V průběhu obchodní 

spolupráce těchto států nedošlo k vyrovnání jejich ekonomické úrovně; ČR za 

Německem zaostává z hlediska výše odměňování za tutéž pracovní činnost, na jejímž 

základě vznikají kvalitní a technicky náročné prémiové produkty, exportované do 

celého světa. K tomuto vývozu ale ve většině případů dochází pod označením „Made 

in Germany“. Česko tak nemůže budovat svou vlastní a globálně rozpoznatelnou 

značku. Německý vývoz z velké části sestává pouze z reprocesovaných výrobků, na 

jejichž přidané hodnotě se podílí Česko, tato výkonnost se ale neodráží ve výši marží 
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výrobků, v českém HPD a ekonomické úrovni, která je na rozdíl od Německa nižší. Je 

možné konstatovat, že Německo vytváří asymetrické hospodářské vztahy, a jeho 

exportní úspěch vyplývá z modelu spolupráce silnějšího ekonomického partnera se 

slabším. 

Za problematické lze pokládat, že se v průběhu času v rámci česko-německé 

obchodní spolupráce vyvinul model spolupráce zakládající se na výrazně nižších 

nákladech na práci v ČR. Případnou změnu tohoto modelu komplikuje existující 

a upevněná hospodářská provázanost s Německem. Ačkoli byly provedeny pokusy 

k diverzifikaci obchodních partnerů ČR, i nadále zůstalo hlavním partnerem 

Německo. Česko má pouze malý vliv na to, aby došlo ke změně modelu obchodní 

spolupráce s Německem, a to na základě zmíněné provázanosti a dominantního 

německého podílu. V tomto kontextu může česko-německá hospodářská spolupráce 

generovat konfliktní potenciál. Ukázalo se, že ani společná platforma v podobě EU 

automaticky nevede ke konvergenci členských států ČR a SRN. 

V souvislosti s novou érou digitalizace je otázkou, jak se bude česko-německý 

obchodní vztah (state-to-state ties) dále vyvíjet, a jakou roli bude hrát multilaterální 

kontext (state-to-system ties). Nepochybné je, že v souvislosti s novými 

technologiemi jsou potřeba značné investice. Ty je nasnadě směřovat do vědy, 

výzkumu, vzdělání, budování nové digitální infrastruktury a také do strategických 

projektů, transformačního programu a dalšího rozvíjení spolupráce. 

Na základě potřeby značných investic může dojít ke stažení se řady německých 

společností z Česka zpět do Německa. To je pro ČR rizikem značné destabilizace jeho 

ekonomiky. Digitalizaci lze ovšem vidět také jako šanci pro českou ekonomiku 

a naději v souvislosti s vyrovnáním česko-německé asymetrie. Česko se může 

eventuálně stát centrem inovací, a to za předpokladu, že rozsáhle investuje a rozvine 

svůj potenciál ve vzdělání, R&D a efektivně implementuje nové technologie 

zakládající se na IT. Na tomto základě může dojít k dalšímu podstatnému 

relativizování nerovnosti partnerství ČR a SRN a jeho změně na novou, vyšší 

kvalitativní úroveň. 
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SUMMARY 

The thesis examines Czech-German economic relations during 1991 – 2016 from the 

perspective of the theory of asymmetrical dyads. The asymmetry lies in longstanding 

inequality of the political-economic possibilities of Czech Republic (CR) being the 

weaker one and Germany being the stronger one. Despite this, these two states are 

similar in many aspects such as foreign policy orientation or nature of economy. 

Therefore, CR and Germany can be viewed as mutually compatible and economically 

complementary. 

At the same time, Czechs and Germans share common past overcoming number of 

conflict issues, particularly in connection to national and national socialistic historical 

period. In spite of many qualities of Czech-German relations, the Czech side has 

traditionally tackled the problem of securing its safety, freedom and prosperity. 

After the end of cold war, Germany engaged in the political-economic transformation 

of Czechoslovakia/Czech Republic and helped the transition into democratic system 

with market-oriented economy. Czech side wanted to cooperate with Germany, being 

seen as a chance for economic growth and further development as a part in the 

Western system. Germany supported Eastern enlargement of the EU and CR became 

part of EU in 2004 (and NATO in 1999); that mitigated Czech-German asymmetry. 

Since the 90s, the development of Czech-German economic relations led to growth of 

Czech economy that gained access to advanced technologies and within the 

framework of Czech-German business cooperation to global markets. The economic 

magnitude of Germany for the Czech Republic has grown significantly and Germany 

has become the Czech Republic´s major trading partner in export and import. Over 

4000 German companies became business partners of Czech firms. 

However, asymmetry as well as conflicting potential stayed apparent in the Czech-

German economic relationships, f. e. in terms of the economic convergence of CR and 

Germany and in the mutually different attitude towards the euro. 

On the basis of recent development of new technologies and digitalization, the 

Czech-German relations depend on massive investing in science, R&D and 

infrastructure. On the one hand, this can endanger CR because it is highly probable 

that the German firms will invest in their home country or elsewhere apart of CR, 

according to the survey. On the other hand, the new technological era can be a chance 

for Czech economy in terms of shifting the Czech-German economic cooperation into 

a new level and moderation of their asymmetry.  
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