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Abstrakt
V Německu se historicky vyvinul tzv. třípilířový systém podpory vnějších
ekonomických vztahů. Jednou ze základních institucí jsou zahraniční hospodářské
komory, mezi které patří také Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Ta se za
20 let svého působení v České republice stala nejdůležitějším bilaterální hospodářskou
komorou a přispěla k prohloubení česko-německé obchodní výměny. Instituce zapojené
do systému podpory vnějších ekonomických vztahů se soustředí především na omezení
překážek pro vývoz podnikatelů na zahraniční trhy. Tímto fenoménem jsou ovlivněny
malé a střední podniky, které nedisponují dostatečnými personálními a finančními
prostředky, jež jsou nutné pro vstup na cizí trh. Pomocí nabízených poradenských a
analytických služeb cílí Česko-německá obchodní komora právě na menší podnikatele a
snaží se jim usnadnit účast na česko-německé hospodářské výměně. Pomocí
institucionální ekonomie a na základě pramenů a literatury tato práce definuje postavení
Česko-německé obchodní a průmyslové komory v německém systému podpory vnějších
ekonomických vztahů. Zároveň se snaží prokázat její zásadní roli v tomto systému za
pomoci analýzy pravomocí, organizačního uspořádání a nabízených služeb jednotlivých
aktérů zapojených do podpory vnějších ekonomických vztahů.

Abstract
In Germany so-called three pillar system of export support has developed over the
centuries. The Czech-German Chamber of Commerce and Industry is a part of the
Foreign Chambers of Commerce, which is one of the key institutions of the system. It

has become, over more than 20 years of its operation, the most important bilateral
chamber of commerce in the Czech Republic. Institutions that are participating in the
system of export support are encouraging elimination of obstacles, which are preventing
entrepreneurs in their expansion to foreign markets. By offering of counseling and
analytical services, the Czech-German Chamber of Commerce and Industry aims small
businessmen, and tries to minimize the obstacles of their participation on the CzechGerman economic exchange. By using the foundations of institutional economy and
with the help of sources and literature defines this thesis the placement of the CzechGerman Chamber of Commerce and Industry in the German system of export support.
Alongside, it tries to prove the key position of the Chamber in the system of export
support by analyzing competence, organizational structure and suggested services of
other actors that are involved in the system of export support.
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Seznam zkratek

Centrální úřad pro zahraniční obchod - ZFA
Evropská unie – EU
Germany Trade and Invest - GTAI
Hrubý domácí produkt – HDP
Spojené státy americké – USA
Spolkové ministerstvo financí – BMF
Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – BMZ
Spolkové ministerstvo pro hospodářství a energii - BMWi
Spolkové ministerstvo zahraničí – AA
Spolkový svaz německého průmyslu – BDI
Spolkový svaz německého velkoobchodu a zahraničního obchodu - BGA
Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu - BAFA
Spolkový úřad pro zahraničně obchodní informace - BfAI
Německý sněm průmyslových a obchodních komor - DIHK
Vnější ekonomické vztahy – VEV
Výstavní a veletržní výbor německého hospodářství - AUMA
Základní zákon - ZZ
Zahraniční hospodářská komora – AHK
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1. Úvod
V uplynulém roce oslavila Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK)
dvacet let od svého založení. Od roku 1993 prošla řadou změn a z relativně malé organizace
s 10 zaměstnanci a 191 členskými firmami se stala největší bilaterální hospodářskou komorou
v České

republice.

Svými

aktivitami

přispěla

k prohlubování

hospodářských

a

podnikatelských vztahů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo či
ke zvládnutí české politické a společenské transformace, která vyvrcholila vstupem České
republiky do Evropské unie v roce 2004.
ČNOPK díky svému napojení na celosvětovou síť německých zahraničních
hospodářských komor (AHK) patří k ústředním aktérům v německém systému podpory
vnějších ekonomických vztahů (VEV) v České republice. V Německu se historicky vyvinul
tzv. třípilířový systém podpory VEV, který klade důraz na podporu exportu a zahrnuje prvky
z doby před vznikem současné Spolkové republiky Německo. Významná role v uvedeném
systému náleží hospodářským komorám, jež mají v Německu významnou úlohu jako
reprezentanti hospodářské sféry a jejích zájmů vůči státu a německé společnosti. Silná
vyjednávací pozice komor plyne z povinného členství1 každého ekonomického subjektu.
Významná role hospodářských komor ovšem nevylučuje velmi důležitou pozici státu
v systému podpory VEV, zejména Spolkového ministerstva pro hospodářství a energii
(BMWi) a ministerstva zahraničí (AA), jež společně s AHK tvoří již zmiňovaný třípilířový
systém podpory VEV.

1.1.

Vymezení problematiky

Podpora VEV je obecně definována jako státní podpora hospodářských aktivit
podnikatelů v zahraničí.2 Jejím primárním cílem je usnadnit přístup podnikatelům na
zahraniční trhy a tím přispět ke zvýšení hrubého domácího produktu a blahobytu. Vedle
podpory VEV je v literatuře často používán pojem podpora exportu.3 Přes časté zaměňování

1

Povinné členství není výlučné, proto např. členství v v AHK není povinné, protože jsou založeny na
soukromoprávním základě. Ale v Německém sněmu průmyslových a obchodních komor jako profesní stavovské
organizaci, který AHK zřizuje, je členství povinné, proto také AHK, resp. ČNOPK disponují silným mandátem
pro zastupování zájmů svých členů.
2
Eva Cihelková, Vnější ekonomické vztahy Evropské unie (Praha, C.H.Beck 2003) 6.
3
Více Lenka Fojtíková, Zahraničně obchodní poltika ČR: historie a současnost (1945-2008) (Praha, C.H.Beck,
2009) 169.

5
obou výrazů je jejich význam odlišný. Pojem podpora exportu je méně obsáhlý, protože
v sobě nezahrnuje prostředky podpory importu, které jsou obsaženy v podpoře VEV.
V politicko-hospodářské realitě má ale tento rozdíl malý význam a oba výrazy jsou často
používány jako synonyma.
Instituce zapojené do systému podpory VEV se soustředí především na omezení
překážek pro vývoz podnikatelů na zahraniční trhy. Těchto překážek se často obávají ještě
neexportující podnikatelé a považují vývoz za příliš časově náročný, drahý a méně výnosný
než obchod na domácím trhu. Tímto fenoménem jsou ovlivněny především malé a střední
podniky, které nedisponují dostatečnými personálními a finančními prostředky, jež jsou nutné
pro vstup na cizí trh.4 Proto právě oni jsou hlavní cílovou skupinou německého systému
podpory VEV.
Počet instrumentů, které se vyvinuly za účelem překonání překážek exportu na
zahraniční trhy, je v rámci podpory VEV velké množství. Mezi nejdůležitější patří informace
o trhu, poradenská činnost a podpora veletrhů. Obstarávání informací o zahraničních trzích
patří mezi základní nástroje podpory VEV a slouží k předávání ekonomických, právních i
kulturních informací o daném trhu. Poradenství se liší od informativní činnosti tím, že se
zaměřuje na speciální požadavky podnikatelů a provádí analytickou činnost na zakázku pro
jednotlivé firmy. Podpora výstavnictví obsahuje prezentace na veletrzích a výstavách, jež jsou
doprovázeny poskytováním informací o trzích či konkurenci na trhu, zprostředkováváním
osobních kontaktů a zpřístupněním nových distribučních kanálů.5
Dvacetileté výročí od založení ČNOPK, které komora oslavila v roce 2013, bylo
vhodnou příležitostí pro napsání této diplomové práce. Proto je tato práce časově primárně
vymezena obdobím mezi lety 1993 až 2013. Pro lepší pochopení konstrukce současného
německého systému podpory VEV je součástí této práce také historický exkurs
charakterizující základní stavební kameny německé podpory VEV, které byly vytvořeny
v průběhu 19. a 20. století.
Důvodem výběru tématu ČNOPK a jejího postavení v německém systému podpory
VEV je úspěšnost tohoto institucionálního uspořádání v Německu. V České republice
dlouhodobě probíhá diskuse o budoucím uspořádání podpory VEV, které by maximalizovalo
4

Judit Habuda, Neue Instrumente der Außenwirtschaftsförderung in ausgewählten Industrieländern
(München,Ifo Institut für Wirtschaftsforschung, 1998) 13.
5
Ibid. 58.
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užitek za využití co nejmenšího objemu finančních prostředků. Úspěšné dvacetileté působení
ČNOPK v České republice je dobrým příkladem instituce zapojené do podpory VEV, která je
postavena také na prvcích spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Právě toto uspořádání
umožňuje zodpovědné nakládání s veřejnými zdroji, flexibilní reakci na nové vnější
podmínky, či nové požadavky podnikatelů a v neposlední řadě zlepšuje spolupráci mezi
veřejným a soukromým sektorem.

1.2.

Cíle práce

Podpora

VEV

v

Německu

je

charakteristická

rozsáhlým,

vysoce

institucionalizovaným systémem velkého množství zapojených aktérů, kteří působí na úrovni
spolku, zemí i soukromých subjektů. Cílem této práce je charakterizovat německý systém
podpory VEV a definovat postavení ČNOPK v tomto systému. Základní výzkumnou otázkou
tedy je, zda jsou AHK, potažmo ČNOPK, hlavním aktérem německého systému podpory
VEV.
Na to lze navázat i dalšími, doplňujícími otázkami: Existuje spolupráce mezi
jednotlivými aktéry německého systému podpory VEV a do jaké míry si jednotliví aktéři
v podpoře VEV konkurují? Jak se ČNOPK zasazovala o rozvoj česko-německých
hospodářských vztahů? Jak se vyvíjela česko-německá obchodní spolupráce a zda došlo
v průběhu dvacetiletého působení ČNOPK v České republice na základě rozvoje vzájemné
obchodní výměny k proměně cílů komory a ke změně služeb, které svým členům nabízí?
Na základě odpovědí na tyto výzkumné otázky tato diplomová práce vyvozuje
potvrzení či vyvrácení hypotézy, jež tvrdí, že „AHK jsou hlavním prvkem německého
systému podpory VEV, který je charakteristický svým třípilířovým uspořádáním. Hlavním
cílem AHK je podpora menších a středních podniků“. Výsledek ověření hypotézy může
následně přispět i k verifikaci tvrzení, že v podpoře VEV v Německu dochází k duplicitám,
které mají za následek nehospodárné nakládání s finančními prostředky z veřejných zdrojů.
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1.3.

Struktura práce

Za účelem objasnění a zodpovězení stanovených cílů je práce rozdělena do pěti
kapitol. První kapitola představuje postavení a důležitost německého hospodářství v německé
zahraniční politice a v politickém systému. Její náplní je charakteristika postavení Německa
jako světové hospodářské velmoci, historický vývoj německého systému podpory VEV a
charakterizuje vyjádření neustále probíhajících procesů europeizace a centralizace podpory
VEV.
Druhá kapitola přináší přehled institucí zapojených do německého systému podpory
VEV. Od nejvýznamnějších aktérů jako BMWi, AA a GTAI, přes profesní komory, až po
speciální instituce založené podle soukromého práva. V této kapitole se autor zabývá také
koordinací spolupráce mezi jednotlivými aktéry v systému podpory VEV. Závěrem analyzuje
německý systém podpory VEV za pomoci prvků institucionální ekonomie.
Tématem třetí kapitoly je samotná ČNOPK. Nejprve je pro lepší zasazení do kontextu
jejího vývoje v posledních 20 letech popsána obchodní výměna mezi Českou republikou a
Německem. Dále je definována role AHK v německém systému podpory VEV a historický
vývoj, kterým si ČNOPK za dvacetileté období své existence prošla. Představena je také
organizační struktura a právní základy ČNOPK a nabízené služby, které komora v rámci
podpory VEV nabízí svým členům a zákazníkům. Závěrem autor hodnotí výsledek postavení
ČNOPK v německém systému podpory VEV v České republice.

1.4.

Metodologie

Metodologicky je předkládaná práce založena na analýze procesů a mechanismů,
zhodnocení dokumentů, statistických údajů a relevantní odborné literatury. Jedná se o
případovou studii založenou na teorii institucionální ekonomie, která si klade za cíl popsat na
základě pramenů a literatury postavení ČNOPK v německém systému podpory VEV. Na tuto
problematiku se přitom autor nedívá pouze z hlediska institucionálního, ale také z pohledu
historického, případně politicko-hospodářského.
Tato diplomová práce využívá prvky institucionální ekonomie, která zkoumá
roli institucí v

moderní ekonomice.

Institucionální ekonomie se

nezabývá

výhradně

ekonomickými jevy odehrávajícími se v rámci daného institucionálního uspořádání. Hlavní
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náplní je charakteristika tohoto rámce, který je tvořen formálními i neformálními institucemi.
Instituce a transakční náklady jsou základním prvkem analýzy. Charakteristický je důraz
na interdisciplinární přístup.6 Využití institucionální ekonomie přináší lepší analýzu systému
podpory VEV, protože umožňuje zkoumání institucionálního rámce podpory VEV. Na
základě definice transakčních nákladů zasazuje výhody podpory VEV do hospodářského
rámce.
Hlavním cílem systému podpory VEV je zvýšení hospodářské výměny a zvýšení
blahobytu. Hospodářské teorie vychází při podpoře VEV z toho, že podnikatelé při pronikání
na zahraniční trhy jsou konfrontováni s vyššími transakčními náklady než při podnikání na
tuzemském trhu.7 Ty jsou způsobeny geografickou vzdáleností zahraničních trhů, rozdílnými
měnami a specifickými zahraničně-hospodářskými riziky.8 Vyšší transakční náklady staví
podnikatele před rozhodování, zda vstoupit na zahraniční trh či nikoliv. Pro zlepšení jejich
analýzy trhu a snížení transakčních nákladů působí stát pomocí systému podpory VEV jako
poskytovatel informací. Získávání a zprostředkování informací o zahraničních trzích tedy
patří mezí centrální funkce podpory VEV.
Další využitou metodou jsou nové hospodářské dějiny,9 které představují spojnici
mezi hospodářskou vědou a historií. Zabývají se hospodářským vývojem v dějinách a to
v souvislosti s dalšími společenskými proměnami. Pramenem hospodářských dějin mohou být
jakékoliv informace o hospodářských poměrech a dějinách v minulosti – např. zveřejněné
archivní písemné zdroje (v případě této práce výroční zprávy) nebo hospodářské a obchodní
zákonodárství (např. konkrétní články Základního zákona, které se týkají podpory VEV,
zákon o podpoře VEV apod.). Podle klasika německých hospodářských dějin Wernera
Abelshausera10 je potřeba chápat dějiny Německa po roce 1945 především jako dějiny
hospodářské, protože to byl právě hospodářský vývoj, který poválečné Německo a systém
podpory VEV velmi silně charakterizoval.

6

Lubomír Mlčoch, „Institucionální ekonomie“ (Praha, Karolinum, 2005) 29.
Transakční náklady publikovány v rámci Coaseho teorému v roce 1937 a byly později přesně specifikovány
Wililiamsonem (1985 a Northem (1990) v rámci institucionální ekonomie.
8
Podrobnější přehled v Habuda, „Neue Instrumente“, 9.
9
Na počátku 60. let vyšla první z řady publikací zabývajících se problematikou hospodářských dějin, kterou
můžeme považovat za průkopníka této vědní disciplíny: Handbuch zur deutschen Wirtschafts– und
Sozialgeschichte od Hermanna Aubina a Friedricha Lùtgeho.
10
Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte: von 1945 bis zur Gegenwart (Bonn, Bundeszentrale für
politische Bildung, 2011.
7
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1.5.

Zhodnocení literatury

V Německu již bylo vydáno velké množství publikací, které se zabývají německou
podporou VEV i v mezinárodním srovnání. Většina z nich je ale staršího data a nereflektuje
změny zavedené v roce 2009, protože vznikla na začátku 21. století po dlouhotrvající diskusi
v německé společnosti o podobě podpory VEV v novém světovém hospodářském uspořádání
pod vlivem globalizace.
Zásadním autorem, jenž analyzuje podporu VEV v Německu a který je také nejčastěji
citován v této diplomové práci, je Norbert Schultes. Ve své disertační práci publikované
v roce 200611 komplexně popisuje německý systém podpory VEV. Ve své rozsáhlé syntéze
s případovou studií německého systému podpory VEV v Japonsku potvrzuje třípilířový
systém podpory VEV jako základní prvek německého institucionálního uspořádání a
vyzdvihuje významnou roli AHK, které jsou specifickým znakem podpory VEV v Německu.
Další podstatnou prací pro sepsání této diplomové práce byla opět disertační práce
tentokrát Svena Kaspera, která byla vydána knižně v roce 2009.12 V této práci se autor zaměřil
na německý systém profesních komor a jejich vlivu na podporu VEV. Kasper stejně jako
Schultes dospěl k závěru, že specifickým znakem německého systému podpory VEV jsou
AHK, které jsou založené na členském základě. Právě úzkou spolupráci mezi státem a
podnikateli považuje Kasper za dobrý příklad spolupráce veřejného a privátního sektoru při
poskytování veřejných služeb.
Tato práce využívá velké množství monografií, které se zabývají německým systémem
podpory VEV. Mezi nejvýznamnější patří studie vydaná na zakázku BMWi mnichovským Ifo
Institutem z roku 1998, kterou zpracovala Judith Habuda.13 V této analýze se autorka pomocí
ekonomických teorií snažila modelovat fungování německého systému podpory VEV a
navrhnout možné reformní kroky pro zlepšení efektivity systému. Jelikož se jedná o práci
z roku 1998, plně neodpovídá současné situaci a nereflektuje sloučení institucí, ke kterému
došlo v roce 2009.
Dalším pramenem informací pro účely této práce jsou statistické údaje, především
základní makroekonomické ukazatele ekonomik České republiky a Německa. Pro zajištění
11

Norbert Schultes, Deutsche Außenwirtschaftsförrderung: ökonomische Analyse unter Beruchtsichtigung der
Aktivitäten und Programme in Japan (München, Herbert Utz Verlag, 2006).
12
Sven Kasper, Systemtheoretische Analyse des Einflusses der deutschen Wirtschaft auf die deutsche
Außenpolitik (Berlin, Lit, 2009).
13
Habuda, „Neue Instrumente“.
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přesnosti statistických čísel pocházejí všechny informace ze statistických šetření Spolkového
statistického úřadu a Českého statistického úřadu.
Komplexní práce na analýzu německého systému podpory VEV, v českém jazykovém
prostředí chybí. Jedinou publikací zabývající se tímto tématem je sborník Vladimíra Handla,
Německo v čele Evropy, ve kterém je příspěvek od Jana Hřícha a Lenky Musilové
sumarizující podporu VEV v Německu.14 Tato stať vzhledem ke svému omezenému rozsahu
přináší pouze stručný přehled základních institucí a jejich kompetencí. Chybí důležitý popis
vzájemné spolupráce jednotlivých aktérů v podpoře VEV.
Vzhledem k tomu, že se téměř žádná odborná literatura ani dobový tisk komplexně
nezabývají činností ČNOPK a jejímu postavení v systému podpory VEV, staly se zásadním
zdrojem pro zpracování této diplomové práce výroční zprávy a seznamy členů vydávané
ČNOPK. Přístup k těmto dokumentům byl umožněn ČNOPK, která pro účely této diplomové
práce otevřela svůj archiv. Protože se jednalo o dokumenty vydané přímo ČNOPK, musely
být podrobeny kritické analýze, aby byla zaručena nestrannost použitých informací.

2. Vliv hospodářství na zahraniční politiku a politický
systém Německa

2.1.

Německo jako světová hospodářská velmoc

Spolková republika Německo je považována celosvětově za jednu z nejvýznamnějších
obchodních zemí se silným podílem exportu. Je dávána za příklad typického obchodního
státu.15 Podle Richarda Rosecrance je definována jako stát, který v první linii neusiluje o
vojenskou sílu nebo teritoriální expanzi, ale o maximalizaci blahobytu, a přitom akceptuje
omezení své vlastní suverenity ve vzájemně provázaném světě.16

14

Jan Hřích, Lenka Musilová, „Německý systém podpory vnějších ekonomických vztahů“ in: Vladimír Handl
(ed.) Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnot a hegemon Evropy (Praha, Ústav mezinárodních vztahů,
2011) 376.
15
Srov. Michael Staack, Handelsstaat Deutschland: Deutsche Außenpolitik in einem neuen internationalen
System (Paderborn, Ferdinand Schöningh Verlag, 2000) nebo Richard Rosecrance, The rise of the trading state:
commerce and conquest in the modern world (New York: Basic Books, 1986).
16
Lars Colschen, Deutsche Außenpolitik (Paderborn, Wilhelm Fink, 2010). 232.
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Poměrně rychlá obnova německého hospodářství byla založena mimo jiné na úspěšné
měnové reformě z roku 1948, účasti na Marshallově plánu a na liberálním přístupu
k ekonomickým otázkám podle amerického vzoru. Hospodářský zázrak padesátých let
20. století položil základy pro to, aby se Německo stalo obchodním státem a vzrostla obliba
liberálního modelu. Nedošlo ovšem k jednoduchému okopírování, ale k vytvoření vlastního
modelu sociálně tržního hospodářství. V tomto konceptu stát garantuje svobodné jednání
ekonomických subjektů, snaží se však o sociální vyrovnávání nerovných podmínek
nastavením pravidel platných pro všechny subjekty vystupující na trhu. 17 Marshallův plán
přispěl k masivnímu importu americké hospodářské pomoci, která byla spouštěcím
mechanismem německé, potažmo západoevropské obnovy válkou paralyzované ekonomiky.
Pro Německo byla vedle americké státní pomoci důležitá a přínosná účast na politickém a
hospodářském sjednocení Evropy.18
Rozhodující kroky pro ukončení hospodářské kontroly skrze Spojeneckou komisi
následovaly v první polovině padesátých let 20. století. Německo mělo stabilně rostoucí
objem exportu a stále více se soustřeďovalo na intenzivní zahraniční hospodářskou politiku.
Vznikly silné exportní kapacity koncentrující se na strojírenský a spotřební průmysl a již na
přelomu let 1951/1952 začalo období přebytků zahraniční obchodní bilance. Obchodní a
platební přebytky zahraničního obchodu zůstaly v 50. a 60. letech 20. století významnými
indikátory úspěchu hospodářského zázraku. Mezi lety 1950 a 1965 se německé roční exporty
zosminásobily z 6,03 na 46,4 miliardy eur. Německý podíl na světovém exportu stoupl z 3,5
na 11 %.19
Německá orientace na Západ prosazovaná kancléřem Konradem Adenauerem byla
doprovázena snahou o omezení překážek mezinárodního obchodu. Německo tedy vstoupilo
do Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a Všeobecné dohody o clech a obchodu,
jejichž vznik byl iniciován ze strany Spojených států amerických (USA). Založením
Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského společenství pro atomovou energii a
Evropského hospodářského společenství se tyto instituce staly rychle základním kamenem

17

Označení a základní koncepci tohoto směru určil Alfred Müller-Armack, který tento přístup definoval ve své
knize „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft“ vydané v roce 1947. Tuto koncepci aktivně podporoval během
svého působení na ministerstvu hospodářství pod Ludwigem Erhardem jako ředitel „Grundsatzabteilung“. Srov.
Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte: von 1945 bis zur Gegenwart (Bonn, Bundeszentrale für
politische Bildung, 2011).173-212.
18
Ibid. 217.
19
Reinhard Rode, :Deutsche Außenwirtschaftspolitik“, in: Handbuch der deutschen Außenpolitik, ed. Siegmar
Schmidt et al. (Wiebaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007), 618.
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německé zahraniční hospodářské politiky. Zákon o zahraničním obchodu z roku 1961 jasně
definoval tuto orientaci na obchod povolením volného obchodování se zbožím, službami,
kapitálem, peněžními i jinými obchodními styky s cizími hospodářskými oblastmi a také
pohyb zahraničních měn a zlata v tuzemsku.20 S rozpadem Bretton-Woodského systému
směnných kurzů v roce 1971 Německo společně s Francií posílily svoji roli v procesu
vytváření evropské měnové a hospodářské unie. Tento integrační krok měl omezit nestálý
systém směnných kurzů s mnoha výkyvy mezi evropskými měnami. V Evropském měnovém
systému se německá marka stala rychle nejdůležitější měnou.21
Také sjednocené Německo se pevně drželo stanoveného kurzu hospodářské politiky.
Do procesů globalizace a mezinárodní dělby práce se Německo plně integrovalo. Na základě
svých komparativních výhod se specializovalo na vybraná hospodářská odvětví22 a docházelo
ke stabilnímu růstu blahobytu. Stejně jako další evropské státy přeneslo Německo se
zavedením celní unie část svých kompetencí v zahraniční hospodářské politice na Evropskou
unii. Německá obchodní politika tedy podléhá zčásti rozhodnutím vytvářeným na evropské
úrovni a je charakterizována vlivem supranacionálního rozhodovacího procesu. Obchodně
liberální multilateralismus se stal, a dodnes zůstává, mantrou německé obchodně-politické
rétoriky.23 Přesto se během vlády červeno-zelené koalice vyskytly tendence, které se postavily
proti další deregulaci a liberalizaci v rámci jednání Světové obchodní organizace o Rozvojové
agendě z Dohá. Ovšem i tato koalice pod tlakem signifikantní závislosti Německa na
světovém obchodu ustoupila od negativního vymezování se vůči liberálnímu přístupu ke
světové ekonomice a pokračovala v nastoleném permisivním konsensu stran založeném na
principu volného obchodu. K významné změně akcentu německé zahraniční hospodářské
politiky došlo v přístupu k agendě Světové obchodní organizace, kdy byly do vyjednávání
začleněny i požadavky na ochranu životního prostředí a zavedení sociálních standardů. 24

20

Gunther Hellmann, Rainer Baumann, Wolfgang Wagner, Deutsche Außenpolitik (Wiesbaden, VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2006), 87.
21
Ibid. 94.
22
Především automobilový průmysl, strojírenství, chemický průmysl, elektrotechnický průmysl a farmaceutický
průmysl.
23
Andreas Falke, „Einflussverlust: Der Exportweltmeister im Welthandelssystem des 21. Jahrhunderts, in:
Deutsche Außenpolitik: Sicherheit, Wohlfahrt, Institutionen, ed. Thomas Jäger et al. (Wiesbaden, VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2007). 287.
24
Florian Lütticken, Bernard Stahl, „Die Außenwirtschaftspolitik der rot-grünen Koalition: Diskreter Wandel im
Beipack, in: Deutschland im Abseits? Rot-Grüne Außenpolitik 1998-2003, ed. Hanns Maul et al. (Baden-Baden,
Nomos-Verlag, 2003). 152.
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Vyvstaly dokonce myšlenky, které považovaly za hlavní cíle obchodní politiky tohoto období
ochranu životního prostředí a rozvojovou pomoc.25
Německá závislost na vývozu svých produktů je enormní, což bylo potvrzeno ve
světové finanční krizi v roce 2009.26 Německo je na základě svého úzkého propojení se
světovým hospodářstvím zásadně provázáno s jeho vývojem. Více než polovina německého
hrubého domácího produktu (HPD) je tvořena v zahraničním obchodě. Závislost Německa na
exportu od poloviny 90. let 20. století každoročně výrazně rostla. Podíl vývozu na celkovém
HDP vzrostl z 23,7 % v roce 1995 až na 51,8 % v roce 2012 s výjimkou poklesu podílu HDP
v důsledku světové finanční krize v roce 2009 o 5,7%, jak je uvedeno v následujícím grafu.
Z těchto dat také vyplývá zvyšující se závislost Německa na celosvětovém ekonomickém
vývoji a jeho potencionální náchylnost k celosvětovým ekonomickým depresím.
Graf 1. Podíl německého exportu na HDP v letech 1995 až 201227
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Andreas Falke, „Ist der handelspolitische Winterschlaf beendet? Außenhandelspolitische Perspektiven für die
neue Bundesregierung“, in: Chancen der deutschen Außenpolitik: Analysen, Perspektiven, Empfehlugen, ed.
Stephan Böckenförde et al. (Dresden, TUDpress, 2005). 32.
26
V tomto roce došlo k první depresi celosvětové ekonomiky od druhé světové války o 0,7%. V Německu byl
pokles hrubého domácího produktu ještě výraznější, sice o 5,1% . World Economic Outlook September 2011,
International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/pdf/text.pdf (staženo 4.10.2013).
27

Statistisches Bundesamt Deutschland, Volkswirtschafliche Gesamtrechnungen: Inlandsproduktberechnungen,
detailierte
Jahrergebnisse
2012,
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen/Inlandsprodukt/I
nlandsproduktsberechnungEndgueltigPDF_2180140.pdf?__blob=publicationFile (staženo 4.10.2013).
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Zahraniční obchod patří mezi základní pilíře německého hospodářství. Dlouhá léta
platilo Německo za světového premianta v oblasti exportu.28 S pokračujícím zesilováním
procesů globalizace byla mezinárodní konkurence čím dál silnější. Přesto Německo bylo mezi
lety 2003 až 2008 největším světovým vývozcem, kdy na prvním místě nahradilo USA, než
bylo překonáno v roce 2009 v absolutních číslech Čínskou lidovou republikou. Přes 75%
všech exportů míří do Evropy a USA, které jsou opět nebezpečím pro vývoj německého
hospodářství, pokud nastanou problémy na těchto vývozních trzích. Řešením tohoto problému
měla být diverzifikace zahraničního obchodu publikovaná v rámci nové exportní strategie,29
která by se zaměřila na podporu vývozu do rozvojových zemí.

Z následující tabulky

s pořadím hlavních obchodních partnerů, mezi které patří Francie, následovaná Nizozemskem
a Čínou, je ovšem patrné, že mezi lety 2011 a 2012 došlo především v nárůstu vzájemné
obchodní výměny s USA, Ruskem, Velkou Británií a Nizozemskem, a naopak v obchodu
s Čínou došlo k poklesu.
Tabulka 1. Nejvýznamnější obchodní partneři Německa30
Země

2012

2011

Změna oproti předešlému
roku

Celkový podíl v roce
2012

v miliardách
euro
169,2 167,4

1,1

8,4

Nizozemsko
Čínská lidová
republika
Spojené státy
americké
Velká Británie

157,6

151,2

4,2

7,9

143,9

144,4

-0,3

7,2

137,4

122,3

12,3

6,8

115,7

110,3

4,9

5,8

Itálie

105,1

109,9

-4,3

5,2

Rakousko

95,1

94,7

0,4

4,7

Švýcarsko

86,5

84,9

1,9

4,3

Francie

28

v procentech

Srov. Sabine Hansen, Warum ist Deutschland Exportweltmeister? :der Einflußlaufender internationaler
Transfer (Dresden, Technische Universität Fakultät Wirtschaftswissenschaften, 2002), Benjamin Schock,
Deutschlands Weg zum Exportweltmeister (München, GRIN Verlag, 2007). Eileen Wessel, Deutschland als
Exportweltmeister (München, GRIN Verlag, 2010).
29
Srov. Bundesministrium für Wirtschaft und Technologie, Neue Zielmärkte im Rahmen der
Außenwirtschaftsoffensive,
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/neue-zielmaerkte-imrahmen-der-aussenwirtschaftsoffensive,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
(staženo
7.10.2013).
30
Statistisches BundesamtDeutschland, Frankreich war Deutschlands wichtigster Handelspartner im Jahr 2012,
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/02/PD13_071_51pdf.pdf?__blob=pu
blicationFile (staženo 7.10.2013).
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Belgie

83

85,3

-2,8

4,1

Rusko

80,5

75,3

6,9

4

2.2.

Postavení zahraničního obchodu v politickém systému

Pod pojem zahraniční obchod spadají všechny hospodářské transakce mezi tuzemskou
ekonomikou a zahraničím. Tato obchodní výměna může být ovlivněna státními orgány
pomocí definic cílů hospodářské politiky. V nejširším slova smyslu obsahuje zahraniční
obchod úhrn všech státních aktivit, které cílí na provedení těchto zahraničněobchodních
transakcí.31 Zahraniční obchod vytváří politicko-hospodářský rámec pro podporu VEV. Tento
rámec obsahuje všechny státní prostředky, které slouží ke zlepšení hospodářských podmínek
pro tuzemské podniky a k bezprostřední podpoře obchodu a angažovanosti podniků v
zahraničí.32 Podpora zahraničního obchodu může nabývat dvou základních podob. Jednou
z nich je podpora tuzemským podnikatelům při jejich pronikání na zahraniční trhy. Druhou je
podpora přílivu přímých zahraničních investic, která je spojená s propagací dané země jako
vhodného místa pro nalákání zahraničního kapitálu.
VEV jsou zároveň úzce propojeny se všeobecným

politicko-hospodářským

uspořádáním v Německu a jeho základními principy. Poznávacím znakem německého
politického systému je jeho charakteristická hospodářská politika. Ta obsahuje omezené
přímé státní zásahy do fungování tržního hospodářství, vytváření vhodných rámcových
podmínek pro hospodářský rozvoj, které by zamezily vzniku kartelových dohod. Tato
orientace na principy volného trhu se promítá i do podpory VEV, ze kterých vychází dvě
základní pravidla. Prvním je zákaz cílené, především finanční, podpory vybraných
zaměstnavatelů v jejich přístupu na zahraniční trhy, protože by to vedlo k vytvoření
nerovných podmínek hospodářské soutěže na tuzemském trhu. Druhým je snaha o nízké
výdaje státních veřejných prostředků na účely podpory VEV, aby byly minimalizovány
případy špatné alokace kapitálu. Přímá státní finanční podpora je poskytována pouze
v takových případech, kdy by podnikatel zahraniční obchodní výměnu bez státní pomoci
neprovedl. Státní subvence je poskytována v takových objemech a intenzitě, aby nebyla
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snížena vlastní odpovědnost a iniciativa podnikatele.33 Tyto normativní principy se projevují
v konkrétním provedení podpory VEV, a proto představuje cílená podpora soukromých
podnikatelů spíše výjimky.34
Z historických, kulturních a také politicko-hospodářských důvodů mají v německém
politickém systému velmi silné postavení stavovské organizace, které jsou zakládány na
principu soukromoprávních subjektů, a společně s dalšími institucemi zřizovanými na stejném
právním základě jsou v rámci státní podpory hospodářství upřednostňovány. Tyto
soukromoprávní subjekty jsou v samotném systému podpory VEV upřednostňovány před
státními, protože specifikem německého hospodářského uspořádání je přenos pravomocí státu
na soukromé hospodářské subjekty, které plní přidělené pravomoci jménem státu.35 Spolkové
úřady touto politikou očekávají vyšší efektivnost a vyšší orientaci na požadavky podnikatelů.
Také v mezinárodním srovnání je patrná silná role soukromých hospodářských subjektů
v podpoře exportu. Tento stav byl potvrzen již na konci 20. století ve studii mnichovského
institutu Ifo, která dospěla v mezinárodním srovnání k závěru, že Německo je jedinou zemí,
jež provádí ve velké míře podporu exportu pomocí privátního sektoru.36
Dalším důležitým prvkem německého politického systému je jeho federální
uspořádání. Jasně stanovené federální pravomoci přejímají státní orgány a instituce Spolkové
republiky Německo. Přesto jednotlivě spolkové země disponují rozsáhlou politickou
suverenitou, kterou využívají ve vlastních aktivitách a programech na podporu VEV.37
Vykonávání této suverenity je právně omezeno, protože podle Základního zákona (ZZ)
náleží pravomoc rozhodování o zahraničně hospodářských otázkách spolku. Podle článku 73,
odstavce 5 ZZ má spolek výlučné zákonodárství v oboru jednoty celního a obchodního území,
obchodních a plavebních smluv, volnost výměny zboží a zbožního a platebního styku s
cizinou včetně celní a hraniční ochrany.38 Po přistoupení k Jednotnému evropskému aktu a
33

Habuda, „Neue Instrumente“ 27.
Schultes jmenuje jako příklad to, že němečtí exportéři nemají možnost využití speciálních daňových
zvýhodnění. Pojišťování německých exportních kreditů proti riziku, konkrétně přes instituci HermesVersciherung, nezahrnuje podnikatelská rizika, ale pouze rizika politická. Schultes, „Deutsche
Außenwirtschaftsförrderung“ 52.
35
Olaf Simonsen, Außenwirtschaftsrecht: Textsammlung mit Einführung für exportierende Unternehmen,
Behörden und Berater (Köln, Bundesanzeiger Verlag, 2014) 20.
36
Habuda, „Neue Instrumente der Außenwirtschaftsförderung in ausgewählten Industrieländern“, 25.
37
Přehled systému podpory VEV ve spolkových zemích nabízí Hildebert Ehrenfeld, Aussenwirtschaftsfördende
Infrastruktur der Länder der Bundesrepublik Deutschland: Ergebnisse und Analayse einer empirischen Studie
(Hildesheim, CCE-Publishing,1997).
38
Německá spolková republika, „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“, http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf (staženo 19.3.2014).
34

17
pozdějšímu vytvoření společného evropského trhu ovšem přešly některé tyto kompetence
na EU.
Závazná a doslovná ústavně právní regulace podpory VEV ovšem neexistuje. Přes
četné aktivity spolkových zemí v oblasti podpory VEV zatím nebyly přijaty některé zákony
regulující tuto oblast kooperace mezi spolkem a zeměmi. Tento stav mohl být zapříčiněn
vedle nízkého politického významu také tím, že se spolkové země ve svých zahraničně
obchodních aktivitách soustředily na podporu přímých zahraničních investic a teprve na
přelomu tisíciletí rozšířily své aktivity o podporu VEV. Spolkové země tedy přes německý
politický federální systém disponují velkým polem působnosti v oblasti podpory exportu.39

2.3.
Historický
vývoj
ekonomických vztahů

systému

podpory

vnějších

Podpora VEV má v Německu dlouhou tradici a není žádným novým zájmem státu
spojeným s procesem globalizace a doprovázeným nutností reagovat na levnější konkurenci
z rozvojových zemí. V 19. století byly jedinou státní institucí s pravomocemi v oblasti
podpory zahraničních hospodářských vztahů císařské konzuláty. Primárním úkolem konzulátů
bylo zpravodajství o stavu obchodu a hospodářství v dané zemi a ochrana dohod uzavřených
s Německou říší týkající se obchodních, námořních či přátelských smluv.40
Před koncem napoleonských válek se začaly vytvářet první kontury dalšího ze
základních pilířů německé podpory VEV, hospodářských komor, které byly z počátku své
existence spíše diskuzním kruhem několika vybraných soukromých vlastníků manufaktur než
jednotnou institucí. Přechodem v plnohodnotnou organizaci si komory prošly během 20. let
19. století.41 Zabývaly se pouze vnitřním obchodem, protože mezinárodní obchodní výměna
na začátku 19. století dosahovala marginálních objemů.
Na začátku 20. století započala kritika tehdejší německé podpory VEV, protože práce
konzulátů neodpovídala očekávání průmyslníků a zaměřovala se spíše na právnické otázky
obchodních vztahů. V porovnání s ostatními vyspělými státy zaostával německý systém
39
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v absenci jednotné organizace, která by se zabývala vnitřními i vnějšími otázkami. Ve
vnitrozemských otázkách panovala snaha o vytvoření jednotné informační instituce pro
zahraniční obchod, jež byla vytvořena v době Výmarské republiky.42 V zahraničí byly
inspirací zahraniční komory dalších evropských států,43 kdy Británie, Francie, RakouskoUhersko nebo Itálie již koncem 19. století disponovaly hustou sítí zahraničních AHK.
V těchto komorách se scházeli obchodníci pracující na významných obchodních pozicích
v hostitelské zemi, aby vytvořili neformální síť kontaktů a získali zajímavé i neveřejné
informace o tamním hospodářství, které poté využívali k uzavírání mezinárodních obchodních
smluv.44
Rozhodující iniciativa pro založení německé AHK přišla ze strany hospodářské
komory v Mannheimu v roce 1888. Ta navrhovala síť AHK, která by doplňovala tehdy
existující systém německých konzulátů a byla by financována z prostředků Německé říše.
K realizaci tohoto plánu došlo kvůli politickým námitkám až v roce 1894, kdy byla otevřena
první AHK v Bruselu,45 jež byla kvůli finančním problémům o 10 let později rozpuštěna. Na
přelomu 19. a 20. století došlo k zintenzivnění politické debaty, zda by měla vedle existujících
konzulátů existovat státem podporovaná síť AHK. Mezi velké odpůrce zapojení státu do
financování AHK patřila hanzovní města, protože ta již disponovala hustou sítí svých filiálek
obchodních domů v zahraničí.46 Hanzovní města i s ohledem na negativní zkušenost
s krátkodobým fungováním bruselské AHK prosadila zamítnutí státem podporovaného
dalšího pilíře podpory VEV a zamezila vzniku konkurence pro jejich existující zahraniční
domy.
Po

skončení

první

světové

války

došlo

ve

Výmarské

republice

k

procesu institucionalizace a vytvoření základů systému podpory VEV. Impulsem pro
přebudování a přeformulování kompetencí bylo založení ministerstva hospodářství, které
převzalo správu hospodářské politiky od ministerstva vnitra. V dubnu 1919 bylo zástupci
průmyslu založeno dlouho požadované centrální zahraniční obchodní místo,47 jež spadalo pod
AA. S ohledem na negativní zkušenost s financováním první bruselské AHK byly pro
42
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zahraniční obchodní místa zajištěny trvalé finanční prostředky v podobě soukromých
peněžních prostředků a poplatků za zprostředkovávání operací na burze. Provázanost
s průmyslem byla garantována vytvořením správní rady, která byla personálně provázána se
zástupci hospodářství.48
Ve dvacátých letech 20. století došlo k reorganizaci poboček zahraničního obchodu.
Nově spadala odpovědnost za jejich vedení do společné pravomoci AA a ministerstva
hospodářství. Tato změna byla doprovázena celou řadou kompetenčních sporů mezi oběma
ministerstvy. Nejednotnost a neshody obou institucí vyvrcholily založením Říšského
zpravodajského úřadu pro zahraniční obchod ministerstvem hospodářství pod patronací a
správou Německého sněmu průmyslových a obchodních komor (DIHK).49 V roce 1927 byla
dvojkolejnost systému vyřešena založením nového Centrálního úřadu pro hospodářskou
zahraniční zpravodajskou službu, který byl o dva roky později nahrazen Centrálním úřadem
pro zahraniční obchod (ZFA). V obou těchto institucích byli paritně zastoupeni zástupci obou
zřizujících ministerstev.50
V období nacistické diktatury se ani oblast podpory zahraničního obchodu nevyhnula
propojování státní správy s Národně socialistickou německou dělnickou stranou. ZFA bylo
přejmenováno na Říšský úřad pro zahraniční obchod a do jeho vedení byli nominováni
reprezentanti nacistické strany. 51
Největší rozvoj podpory exportu nastal po druhé světové válce v rámci obnovování
Německa, čímž bylo dosaženo mimo jiné odstranění hospodářské izolace a současně efektivní
přizpůsobení nové světové a hospodářské konstelaci. Došlo k dalšímu propojování
podnikatelských iniciativ, státních instrumentů a programů na podporu exportu.52 Na konci
roku 1946 byla založena jako první AHK Německo-italská obchodní a průmyslová komora.
V následujících letech přibývaly další hospodářská sdružení a komory. DIHK se stal
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zastřešující organizací fungování AHK. V roce 1951 byl nahrazen ZFA Spolkovým úřadem
zahraničně obchodních informací (BfAI).53
AHK byly v poválečných letech financovány čistě ze soukromých zdrojů, které se
skládaly z členských příspěvků a honorářů. Teprve na začátku 50. let 20. století přibyly
příspěvky z veřejných prostředků od nově zřízeného ministerstva hospodářství. Zavedení
státní podpory reagovalo na tíživou finanční situaci některých komor, ale také na fakt, že
komory přebíraly ve stále větší míře úkoly náležející státnímu sektoru. Od začátku byl
zaveden systém, ve kterém nejsou finance posílány přímo AHK, ale přes DIHK ve formě
finančních příspěvků na fungování komor.54
Na začátku 60. let 20. století vzrostly požadavky ze strany komor na vyšší státní
příspěvky kvůli nárůstu vykonané práce pro nečleny, jež dosahovala až 2/3 z celkového počtu
odpracovaných hodin. Tuto práci považovaly komory za nedílnou součást podpory exportu,
a proto požadovaly vyšší státní příspěvky.55 Přes počáteční odmítavé stanovisko ze strany
spolkové vlády vůči těmto požadavkům dospěla vláda společně s DIHK ke smířlivému
výsledku, kdy dosavadní systematicky nikterak neukotvené příspěvky byly nahrazeny
všeobecným podporujícím příspěvkem. Zároveň spolková vláda stanovila, že 2/3 svých
výdajů musí jednotlivé AHK krýt ze svých vlastních zdrojů. Zavedení nových pravidel
znamenalo výrazný nárůst státních příspěvků. Ze 100 000 eur v roce 1953 stoupla státní
subvence na 800 000 eur v roce 1965.56 V tomto období zároveň vzrostla role DIHK jako
zastřešující organizace AHK. Začali být školeni budoucí zaměstnanci, byl zaveden systém
důchodového zabezpečení pro bývalé vedoucí pracovníky AHK ve formě vyplácení rent a
bylo zavedeno vydávání společných informačních materiálů.57
Zároveň v 60. letech 20. století probíhala odborná diskuse o budoucí podobě systému
podpory VEV v Německu a hlavně o tom, do jaké míry se do tohoto systému zapojí
diplomatický sbor. Zejména z průmyslu sílily hlasy, které volaly po vyšším zapojení
diplomatů do hospodářských otázek a podpory německých firem v zahraničí. Zástupci
průmyslu argumentovali, že ostatní země, především Francie, mají aktivní státní zahraniční
politiku podpory exportu.58 Politická debata vyústila na podzim 1968 v založení Komise pro
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reformu zahraničních služeb pod vedením bývalého velvyslance v Londýně Hanse von
Herwatha. Výsledkem práce komise byla zejména doporučení na vymezení kompetencí mezi
třemi hlavními pilíři německého systému podpory VEV, a sice zastupitelských úřadů, BfAI a
AHK. V závěrečné zprávě Herwathovy komise publikované v březnu 1971 byly shrnuty
hlavní body pro rozdělení pravomocí pro jednotlivé aktéry. Zastupitelské úřady byly
zodpovědné za konzultace se spolkovými orgány v zahraničně hospodářských otázkách. BfAI
příslušelo vzdělávání zaměstnanců pracujících v systému podpory VEV s ohledem na
požadavky a praxi zaměstnavatelů. AHK měly být především aktivní v individuálním přístupu
k německým a domácím zaměstnavatelům, k úřadům a hospodářským partnerům v hostitelské
zemi. Podle komise spočívala hlavní náplň práce AHK v komerčních a legislativních
informačních službách.59 Důležitým bodem závěrečné zprávy komise byl návrh, který ovšem
nebyl nikdy realizován, na sepsání generální smlouvy mezi ministerstvem hospodářství a
DIHT za účasti AA a Spolkového ministerstva financí (BMF) o jasném vymezení nástrojů pro
financování AHK.60
Na začátku 80. let 20. století němečtí exportéři a zastřešující organizace průmyslu
opětovně kritizovali nedostatečnou podporu hospodářských otázek v práci zastupitelských
orgánů. Výsledkem byl úřední výnos ministerstva zahraničí z března 1983, který přisoudil
podpoře německých hospodářských zájmů stejnou důležitost jako ostatním úkolům
zastupitelských misí.61 Toto opatření bylo potvrzeno v nově přijatém zákonu o zastupování
státu navenek, který vstoupil v účinnost v lednu 1991. V témže roce bylo zřízeno Centrum pro
péči o zahraniční investory pod BMWi, jehož úkolem byla poradenská činnost zahraničním
investorům o hospodářských a právních podmínkách i možných dotačních programech spolku
a zemí. Činnost tohoto centra, které z počátku působilo pouze na území bývalého východního
Německa, byla rozšířena v roce 1995 na celé Německo. Stejný cíl a podporu vzniku nových
pracovních míst v oblasti průmyslu a služeb ve východním Německu měla New German
Länder Industrial Investment Council, kterou společně zakládaly spolek a nové spolkové
země.62
Reformní činnost Schröderových vlád se nevyhnula ani oblasti podpory VEV. Během
jeho první vlády došlo k přejmenování Spolkového úřadu pro zahraničně obchodní informace
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na Spolkovou agenturu pro zahraniční obchod, kdy ale samotná činnost instituce zůstala
nezměněna. Zároveň s tímto přejmenováním byl zřízen portál zahraničního obchodu iXPOS,
který sloužil jako centrální platforma s cílem zvýšení transparentnosti ve velkém množství
tehdy existujících institucí dotačních programů v oblasti podpory exportu.63
Za první vlády Angely Merkelové došlo k připojení New German Länder Industrial
Investment Council pod hlavičku společnosti Invest in Germany GmbH.64 Mezi úkoly nové
společnosti patřily propagace a zlepšení obrazu Německa v očích zahraničních investorů, jež
by pomohli zvýšit tvorbu nových pracovních míst a zvolení Německa jako sídla společnosti
pro expanzi na německý, respektive evropský trh. Hlavním těžištěm zájmu byla snaha o
nalákání investorů do nových spolkových zemí, zejména do Berlína.65 Zároveň Invest in
Germany GmbH navázala úzkou spolupráci s DIHK a sítí AHK na společné propagaci
Německa jako vhodného místa pro investování.
Významným mezníkem v systému podpory VEV byl rok 2009. V tomto roce došlo
k založení nové obchodní společnosti Germany Trade and Invest GmbH (GTAI), která spojila
Invest in Germany, BfAI a Společnosti pro zahraničně obchodní informace do jedné instituce.
Cílem společnosti je nejen marketing pro obchodní, informační a technologickou propagaci
Německa jako vhodné investiční země, ale také podpora exportně orientovaných německých
podnikatelů při jejich pronikání na zahraniční trhy.66 Zároveň v roce 2011 došlo
k opětovnému upravení smluv o spolupráci mezi GTAI a DIHK a AHK, kdy byly upřesněny
jednotlivé kompetence aktérů, aby nedocházelo k vzájemné duplicitě jejich činností.
Obecně se dá shrnout, že německý systém podpory VEV vykazuje dlouhodobou
institucionální kontinuitu. Základy současného tří-pilířového systému podpory VEV byly
položeny již v průběhu 19. století a od konce 2. světové války nebyly ve svých hlavních
konturách změněny. Mezi nejvýznamnější otázky permanentních debat patří rozdělení
kompetencí mezi jednotlivé aktéry systému podpory VEV, financování AHK a podílu státních
příspěvků na jejich fungování nebo definice postavení zastupitelských misí a jejich zapojení
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do podpory německých podniků. Dalším významným rysem vývoje systému podpory VEV je
proces europeizace, který je jeho nedílnou součástí.

2.3.1. Europeizace a centralizace
Po sjednocení Německa v roce 1990 a přijetí Maastrichtské smlouvy, na jejímž
základě vznikla Evropská unie (EU), docházelo ke stále výraznějšímu vlivu evropské
legislativy na utváření německé exportní politiky. Založením celní unie v rámci Evropského
hospodářského společenství v letech 1957-1968 přešla celní zahraniční politika pod správu
Evropského společenství (od roku 1993 EU) a došlo k provázání s mezinárodním
hospodářským systémem. Společně s postupující evropskou integrací vyplynuly na povrch
nedostatky koordinace hospodářských politik na evropské úrovni a byla vytvořena Společná
hospodářská politika, která se začala dynamicky rozvíjet. Evropský soudní dvůr v kauze tzv.
Přírodního kaučuku ve svém rozhodnutí z roku 1979 přisoudil možnost regulace zahraničních
hospodářských vztahů na úrovni EU.67
Díky fungování Evropského vnitřního trhu od 1. 1. 1993, dokončení Evropské
hospodářské a měnové unie a zavedení eura od 1. 1. 2002 docházelo k hospodářskému růstu
členských států EU a stále větší spolupráci na regionální úrovni v rámci EU. Národní trhy
členských států se čím dál více integrovaly a směřovaly tak ke společnému trhu. I když
podpora zahraničního obchodu zůstávala nadále v kompetenci jednotlivých členských států,
byla vyžadována europeizace obchodní politiky.68
Europeizace obchodní politiky byla vyžadována z toho důvodu, aby nedošlo
k oslabení hospodářské soutěže mezi podniky se sídlem v EU a jejich konkurenty ze třetích
států, především USA a Japonska, jelikož těmto obchodním partnerům jsou dány rovněž
k dispozici opatření podpory exportu. Harmonizace této oblasti vede podniky k zaujmutí
stejné pozice na vnitřním trhu.69 O europeizaci podpory zahraničního obchodu usilují
především malé státy, které nemají dobře fungující síť hospodářských a obchodních komor
v zahraničí. Oproti tomu velké státy jako např. Německo, Francie či Velká Británie
europeizaci a centralizaci v této oblasti kritizují. Samotná DIHK je toho názoru, že by
podpora VEV měla zůstat v kompetenci členských států. Důvodem je to, že firma, která chce
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podnikat v zahraničí, bude vždy raději vyhledávat partnera, který by jí poskytl konzultaci
v hostitelském státě, než aby se obracela na evropskou instituci. Není tedy zapotřebí
vyjednávání na evropské úrovni, neboť členské státy disponují potřebnými prostředky a
instrumenty k podpoře zahraničního obchodu. Navíc by vytvoření evropské instituce vedlo
k duplicitě, a to jak po stránce pracovní, tak i v oblasti podpory.70
Potřeba centralizace této oblasti vznikla na základě teorie federalismu. Federalismus
totiž obecně předpokládá, že státy v různých oblastech odevzdají část své suverenity na vyšší
úroveň. Tento přístup je opozicí oproti unitárnímu centralistickému přístupu. Šlo tedy o to,
aby opatření podporující určité oblasti externě působily i na jiné regiony. V Německu funguje
otevřený ekonomický systém postavený na tzv. efektu „spillover“ neboli efektu přelévání.
Tento efekt má vyjadřovat plynulé a samovolné rozšiřování integrace. 71 Díky tomuto efektu
mohou z opatření podpory zahraničního obchodu profitovat i spolkové země, které se na
financování takových opatření neúčastní. Ke konci devadesátých let se v Německu uvažovalo
o vytvoření jedné centrální agentury pro zahraniční obchod. Důvodem byly čím dál větší
problémy spojené s decentralizací podpory zahraničního obchodu, která byla poskytována na
více úrovních státu. Jádro problému spočívalo v tom, že mezi různými institucemi činnými
v této oblasti neexistovala dostačující koordinace. Jediná centrální instituce by měla však
smysl pouze v tom případě, kdyby fungovala rychleji, efektivněji a ne tak byrokraticky jako
decentralizované organizace. Od tohoto návrhu bylo upuštěno, jelikož bylo shledáno, že by se
tím akorát vytvořila nová byrokracie spojená s podporou středního stavu.72

3. Podpora vnějších ekonomických vztahů v Německu
V Německu se historicky vyvinul tzv. třípilířový systém podpory VEV s důrazem na
podporu exportu, zahrnující prvky z jeho více než dvousetletého vývoje, který byl popsán
v předešlé kapitole. Mezi nejvýznamnější aktéry tohoto systému patří zahraniční hospodářské
komory, Spolkové ministerstva pro hospodářství a energii a ministerstva zahraničí, kteří
společně tvoří již zmiňovaný třípilířový systém podpory VEV. Tyto hlavní tři instituce
doplňuje velké množství dalších aktérů, kteří budou charakterizováni v následující kapitole.
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3.1.

Aktéři v systému podpory VEV

Německé federální uspořádání společně se silným vlivem stavovských organizací byly
příčinou vzniku rozsáhlého systému podpory VEV s velkým množstvím vzájemně si
konkurujících aktérů. V oblasti podpory exportu je činných více než 300 institucí.73 Vedle
státních úřadů a jím zřízených organizací jsou to také hospodářské a profesní komory a.
Vedle německých institucí jsou v oblasti podpory VEV aktivní také nadnárodní aktéři jako
např. Evropská komise. Z pohledů některých analytiků garantuje právě tento rozsáhlý systém
intenzivní a mnohostrannou spolupráci mezi státem a hospodářstvím účinnou pomoc
podnikům při pronikání na zahraniční trhy,74 zatímco jiní autoři v tomto systému spatřují
rozmělnění a vzájemnou konkurenci v podpoře VEV.75
Holger Held identifikoval v rámci dotačních programů Spolkového ministerstva pro
hospodářství a technologie více než 80 programů podpory v oblasti exportu a výstavnictví,
které jsou k dispozici německým podnikatelům na zemské, spolkové i evropské úrovni.76
Novější analýza Heldeberta Egrenfelda v rešerši prováděné v dotačních titulech Spolkového
ministerstva pro hospodářství a technologie a dalších podporujících institucích zjistil více než
140 různých programů podpory vývozu nabízených pouze spolkem a zeměmi.77
Centrální administrativní jednotkou k vytváření a prosazování podpory VEV jsou
jednotlivá ministerstva, především BMWi, které je v rámci státní správy centrálním aktérem
v podpoře exportu. Vedle BMWi se zúčastňují podpory také další ministerstva. V první linii
zejména AA, jehož role je v této práci dále charakterizována. Důležitou roli má také Spolkové
ministerstvo financí (BMF), které je zodpovědné za tvorbu spolkového rozpočtu, v jehož
rámci jsou přidělovány veřejné prostředky na podporu VEV.
Aktérem s nižšími pravomocemi je Spolkové ministerstvo pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (BMZ) v rámci své zodpovědnosti za rozvojové země. Tato pravomoc
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byla zejména opětovně využívána v období Schröderových vlád, kdy pojišťovna Hermes
začlenila rozvojovou pomoc do systému podpory VEV.78 Nižší význam má v oblasti VEV
(přes svoji důležitou pozici koordinátora vládní politiky) Spolkový úřad kancléře, protože je
začleněn do systému pouze v případě sporných otázek mezi jednotlivými ministerstvy nebo v
tématech zvláštního politického významu, a proto hraje roli pouze ve výjimečných případech.

3.2.1. Spolkové ministerstvo pro hospodářství a energii (BMWi)
Hlavním cílem BMWi,79 které je zodpovědné za provádění hospodářské politiky, je
vytváření pozitivního institucionálního rámce pro podpory VEV. Proto se zasazuje o
zjednodušení přístupu německých podnikatelů na zahraniční trhy a podporu Německa jako
vhodného místa pro sídlo jak německých, tak i zahraničních firem při jejich expanzi na
evropském kontinentě.

Organizační struktura
Věcné prosazování politických zadání probíhá na ministerstvu na jednotlivých
sekcích. Za podporu VEV je na BMWi zodpovědná Sekce V C, která je součástí oddělení V,
které koordinuje zahraniční hospodářskou politiku. Nejnižší správní jednotkou na
ministerstvu jsou odbory, jež se specializují na určitou problematiku. Sekce V C je rozdělena
na jednotlivé odbory. Odbor V C 1 má na starosti podporu VEV, podporu Německa jako
vhodného místa pro sídla firem, investiční pobídky; Odbor V C 2 financování půjček a
pojišťování zahraničních investic; Odbor V C 3 zahraniční investice a konečně odbor V C 4
výstavní politiku a účast na EXPO.80 Úkoly odborů spočívají mimo jiné také ve
zprostředkovávání rozpočtových požadavků, převodů finančních prostředků na příjemce
podpory a v kontrole, že je se státními prostředky řádně nakládáno.
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Prostředky a cíle podpory VEV
Hlavní oblasti činnosti BMWi v oblasti podpory VEV jsou politické plánování a
vedení, což je spojeno se zodpovědností za jednotlivé programy. Praktické prosazení
programů ve státní působnosti je v podpoře VEV z BMWi delegováno na jednotlivé státní
orgány, zřízené speciálně pro tento účel. V oblasti zahraničně hospodářských informací to je
Společnost pro zahraniční obchod a podporu investic (GTAI) v a oblasti kontrolu vývozu to je
Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA).
Politické a úřednické vedení podpory VEV probíhá pomocí nejrůznějších instrumentů.
Jedním z nejdůležitějších nástrojů tvorby politiky je přidělování a zajišťování státních
prostředků ze spolkového rozpočtu. K dalším nástrojům patří vytváření budoucích koncepcí a
personální politiky na podřízených institucích. Pro účely podpory VEV jsou přidělovány
státní prostředky přímo ze spolkového rozpočtu, kde mají svojí zvláštní rozpočtovou kapitolu
pod BMWi a skládají se z velké částí ze tří položek: podpora zahraničních veletrhů, podpora
činnosti AHK a vlastní rozpočet GTAI. Všechny tři oblasti vykazují stabilní přísun finančních
prostředků ze státního rozpočtu po navýšení, které proběhlo v roce 2010 společně se
spuštěním iniciativy na podporu vývozu na nové exportní trhy, zejména v rozvojových
zemích.81 Největší část dotací získávala v letech 2011 až 2013 podpora účasti na zahraničních
veletrzích, v průměru 42,5 milionu eur. Druhým největším příjemcem státní subvence byly
AHK, které v roce 2013 dostaly 38,5 milionu euro a nakonec GTAI hospodařilo v témže roce
s 18,4 milionu eur.82
Důležitou funkcí BMWi v celém systému podpory VEV je jeho personální politika,
která propojuje všechny zapojené aktéry. BMWi vysílá své zaměstnance na 3-5 leté pracovní
pobyty na vybraná velvyslanectví a AHK. Výběr jednotlivých zemí je flexibilní a
koresponduje se současnou zvolenou ekonomickou strategií podpory exportu na určité trhy.
Výběr místa pobytu probíhá v koordinaci s příslušnými institucemi. Jak na velvyslanectvích,
tak v AHK pracuje zpravidla okolo 10 stálých zaměstnanců BMWi.83 Cílem této výměny
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zaměstnanců je ze strany BMWi zesílení synergických efektů spolupráce s velvyslanectvími a
AHK k posílení správného fungování systému podpory VEV.
V kompetenci alokace finančních prostředků a lidských zdrojů je nutné vyzdvihnout
roli BMWi, protože ministerstvo je hlavní instancí, která se podílí na přípravě, a proto
rozhoduje o množství finančních a lidských zdrojů plynoucích do oblasti VEV. Vytváření
návrhu rozpočtu a jeho konečného znění probíhá ve spolupráci s BMF, jež je později odeslán
příslušným parlamentním grémiím k dalšímu projednávání. Ve Spolkovém sněmu je oborově
zodpovědný mimo rozpočtový výbor také hospodářský výbor, v němž probíhají diskuze o
rozdělení financí pro jednotlivé instituce zapojené do podpory VEV.
BMWi je zodpovědné za pravidelný dialog a koordinaci s domácími i zahraničními
institucemi, které se zabývají zahraničně hospodářskými otázkami. Cílem tohoto dialogu84 je
nejen péče o bilaterální hospodářské vztahy, ale také zahraničně politicko-hospodářská
podpora německých podnikatelů při pronikání a působení na zahraničních trzích. Pro posílení
bilaterálních vztahů s novými zájmovými trhy definovaných v exportní iniciativě z roku 2010
bylo zintenzivněno zakládání smíšených hospodářských komisí a kooperačních rad mezi
BMWi a vládami partnerských států.85 K náplni práce těchto grémií patří především podpora
výměny zboží mezi hospodářskými partnery, intenzifikace vzájemných investičních vztahů a
posílení technologické a vědecké spolupráce.86 Fungování i činnost komor a rad probíhá
v úzké spolupráci se zájmovými organizacemi zástupců odborů i zaměstnavatelů.
Na zadání BMWi zpracovávají poradenské týmy analýzy a konkrétní doporučení pro
rozhodování pro vysoce postavené úředníky a politiky. Pracují podle poptávky a v úzké
spolupráci s národními vědeckými instituty a mezinárodními organizacemi analyzují aktuální
problémy hospodářské politiky. V roce 2007 byl rozšířen mandát poradců o oblast cílené
podpory VEV. V jejím rámci se zasazují týmy poradců na cílenou podporu německého
hospodářství a jeho investic ve spolupráci s místními velvyslanectvími, AHK a zástupci
německého průmyslu. Výsledky práce jsou veřejnosti prezentovány na konferencích,
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příspěvky v hospodářských magazínech a pravidelným předkládáním hospodářských prognóz
makroekonomického vývoje87 v dané zemi.88
V neposlední řadě působí BMWi jako krizové centrum politické pomoci, pokud se
některý z německých podnikatelů při své zahraniční investici dostane do problémů. Tato
činnost je namířena zejména na malé a střední podniky, které nemají tak velké finanční
možnosti pro získání renomovaného právního zastoupení. Toto krizové místo je podřízeno
jednotlivým referátům zemí na centrále BMWi, v zahraničí úzce spolupracuje s německými
zahraničními zastoupeními a disponuje tedy všemi možnými prostředky podpory VEV. 89
Mezi ně patří mimo jiné „funkce otvírače dveří “ při vstupu na místní trhy pro malé a střední
podniky u velvyslanectví, AHK nebo jiných státních institucí, lobbismus pro podnikatele za
usnadnění navazování hospodářských styků, pomoc německým firmám při účasti na
veřejných zakázkách a podpora komunikace s místní samosprávou nebo podpora vymáhání
pohledávek pokud obchodní partneři neplní finanční podmínky uzavřených kontraktů.90

3.2.2. Ministerstvo zahraničí (AA)
Cílem AA je tvorba dobrých zahraničních vztahů Německa nejen v klasické oblasti
bezpečnostní politiky, ale také v podpoře VEV. S nárůstem významu hospodářství
v mezinárodních vztazích se podpora proexportní hospodářské politiky stala i na AA jedním
z hlavních pilířů jeho aktivity. Svůj vliv s nástupem globalizačních procesů začala ztrácet
klasická diplomacie. Kvůli narůstajícímu hospodářskému propojení světa i zvýšení
konkurence na mezinárodních trzích po větším zapojení rozvojových zemí do celosvětového
obchodu převzala její místo právě podpora VEV.
Zahraničně hospodářská orientace AA je dobře patrná na rozsahu nabízených služeb
nebo velkém množství prospektů podporujících zahraničně hospodářské vztahy. Zřízení
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hospodářských oddělení při německých velvyslanectvích a konzulátech zlepšilo personálně
technické předpoklady pro účinnou podporu německých hospodářských zájmů v zahraničí.91
Proces výrazného rozšiřování počtu pracovníků zabývajících se hospodářskou
problematikou na AA započal v 80. letech 20. století. Díky zahrnutí politiky rozvojové
pomoci, vědy, zemědělství a financí se začala věnovat více než polovina diplomatických
pracovníků v rámci AA oborům spojeným s hospodářskými otázkami. V tomto období se také
zvýšil počet pracovníků s ekonomickým vzděláním, hospodářské směřování bylo posíleno i
na základě průběžného ekonomického vzdělávání pro referenty na AA a velvyslanectvích a
také začala úzká spolupráce výměny kvalifikované pracovní síly mezi AA a zástupci
hospodářského sektoru. Ke zvýšené zahraničně hospodářské orientace Německa přispěly také
zahraničně politické cesty ministra zahraničí, které byly doprovázeny podnikatelskou
delegací.92

Organizační struktura
Organizační struktura je podobná té u BMWi a zachovává stejné principy rozdělení
pravomocí. Je zde vytvořen 3stupňový systém, na jehož vrcholu stojí politické vedení
reprezentované ministrem a jemu podřízenými státními sekretáři, pod jejichž pravomoc
spadají jednotlivé sekce. Na AA leží zodpovědnost za podporu VEV na oddělení 402 a 403,
které působí pod sekcí pro hospodářství a trvale udržitelný rozvoj. Oddělení 402 má na
starosti základní otázky a instrumenty podpory VEV a spolupráci se profesními komorami,
AHK, GTAI a spolupodílí se na podpoře výstavnictví. Oddělení 403 zodpovídá za podporu
VEV v jednotlivých regionech a zemích. V jeho rámci je posílen odbor zaměřený na
rozvojové a nově industrializované země a také poradní orgán ministerstva pro oblast podpory
VEV.93
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Prostředky a cíle podpory VEV
Kompetence AA spočívají zejména v obecné spoluzodpovědnosti za koncepci a
prosazení německých zahraničních hospodářských vztahů. AA participuje na všech důležitých
jednáních a rozhodnutích o podpoře VEV. Základním stavebním kamenem a vykonavatelem
pravomocí AA jsou jeho zahraničně politická zastoupení, kde na více než 230
velvyslanectvích a konzulátech pracuje přes 11 tisíc zaměstnanců.94
Všeobecným úkolem německých zahraničních zastoupení je reprezentace německých
zájmů ve vztahu ke státním institucím hostitelské země. Spektrum nabízených a
vykonávaných služeb velvyslanectví je velmi rozmanitý nejen v obecné rovině, ale také
v oblasti zahraničně politické. V rámci prosazování evropských standardů poskytuje AA
politickou podporu německým podnikatelům v zahraničí při kontaktu se státními institucemi
hostitelské země za účelem zaručení férových podmínek pro volnou hospodářskou soutěž a
odbourávání diskriminačních prvků omezujících volný průstup na trh hostitelské země.
Jednotlivá zastoupení zpracovávají důvěryhodné informace o politických, hospodářských,
právních podmínkách i kulturních a obchodně společenských konvencích v dané zemi. AA
také poskytuje poradenství německým podnikům při uzavírání obchodů, hledání obchodních
partnerů, zakládání nových společností podle práva hostitelské země a při prosazování práva
německých firem plynoucích z mezinárodních smluv a bilaterálních dohod.95
Důležitá je role AA v propojování kontaktů mezi podnikateli a státními institucemi
v Německu a hostitelské zemi. AA podporuje a spolupořádá workshopy, kulaté stoly nebo
regionální konference týkající se hospodářských vztahů. V úzké spolupráci s AUMA a
zástupci firem organizuje německé zastoupení na výstavách v zahraničí.96
Specifickým rysem prosazování podpory VEV na AA je vztah centrály ministerstva
v Berlíně a jeho zahraničních zastoupeních. AA očekává, že na velvyslanectvích budou
prosazovány cíle spolkové zahraniční politiky. Protože zahraniční zastoupení díky své
činnosti na daném trhu disponují lepšími informacemi než AA, dochází k asymetrickému
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rozdělení informací a k možné diskrepanci mezi úkoly zadanými AA a skutečně účinnými
prostředky, jež jsou vhodné pro danou zemi.97
K lepšímu fungování a spolupráci mezi AA a zastupitelskými úřady slouží silné
personální propojení. Dochází k permanentní a bezprostřední výměně nově nabytých
informací a k pravidelným stážím a výměnám zaměstnanců. Časově omezené zahraniční
pobyty diplomatů vedou k tomu, že si vytváří svoji pracovní loajalitu k AA a ne k danému
velvyslanectví, na kterém působí. Díky tomu se jednotliví pracovníci ztotožňují se svojí
příslušností k AA a jejímu systému.

3.2.3. Germany Trade and Invest
Předchůdce BfAI byla založena již v roce 1951 a v té době byla jedinou státní
organizací, která se zabývala výhradně otázkami podpory VEV. Nejdůležitější aktivity se
odvozovaly od tehdejších státních požadavků, které spočívaly v přestavbě průmyslu po
prohrané druhé světové válce, a patřilo mezi ně mimo jiné zajišťování a publikace základních
obchodně relevantních informací o dané zemi a jejich obchodních zvyklostech. K těmto
účelům sloužila velká nabídka odvětvových analýz trhu, seznamy kontaktů, hospodářská data
a projektové, právní a celní informace. U příležitosti 50letého výročí založení BfAI byl tento
úřad přejmenován na Spolkovou agenturu pro zahraniční obchod. V rámci reformy systému
podpory VEV došlo k poslední změně před současným stavem a byla vytvořena sjednocující
organizace německého systému podpory VEV GTAI., která sloučila BfAI a agenturu na
podporu přílivu investic Invest in Germany GmbH.98
Hlavním sídlem společnosti, jejímž vlastníkem je spolková vláda, je hlavní město
Berlín. Významné detašované pracoviště se nachází v Bonnu, kde jsou soustředěny některé
další důležité služby. GTAI je spolková agentura, která spadá pod pravomoci BMWi.
Organizační struktura není vícestupňová jako v případě ministerstev, ale v podstatě odpovídá
organizaci jiných spolkových agentur. Vedoucímu této instituce jsou přímo podřízeny
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jednotlivá oddělení zodpovědná za jednotlivé nabízené služby GTAI, které dohromady tvoří
komplexní paletu služeb pro podnikatele.99
Významnou roli ve struktuře VEV mají zahraniční korespondenti GTAI, kteří
v současné době působí ve více než 60 zemích na světě. Nabízejí analýzy zahraničních trhů,
jež zpracovávají společně s experty z oblasti investic a technologií. Zároveň úzce spolupracují
s AHK, čímž pokrývají potřeby podnikatelů při jejich snahách o pronikání na zahraniční
trhy.100
GTAI se soustřeďuje především na získávání, zpracovávání a cílené předávání
informací relevantních z hlediska vývoje německé podpory VEV. Zaměřuje se jak na
získávání všeobecných informací o dané zemi, tak na rozbor konkrétních segmentů daného
trhu z hlediska zájmů a potřeb německých podniků, jež mají v úmyslu na tento trh proniknout.
Zabývá se ovšem mimo jiné právním poradenstvím a získáváním informací o veřejných
zakázkách.101
Vzhledem k tomu, že se GTAI sloučila s oficiální agenturou na podporu přílivu
investic do Německa, je GTAI zodpovědná za rozvoj investic v Německu. GTAI tedy kromě
spolupráce s německými subjekty navazuje kontakty s obchodními partnery ze zahraničí ve
snaze podpořit jejich zájem investovat v Německu.
Mezi důležité funkce agentury patří rovněž správa centrálního informačního
internetového portálu pro VEV v Německu. Ixpos (www.ixpos.de), na němž jsou k dispozici
veškeré informace poskytované německými institucemi, které jsou zapojené do systému
podpory VEV. V současné době se jedná o více než 70 veřejných institucí působících na
spolkové, zemské i soukromé úrovni.102
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3.2.4. Spolkové země
Vedle spolkových institucí jsou v systému podpory VEV zapojeny také jednotlivé
spolkové země. Ve spolkových zemích, které mají nižší podíl exportu na HDP, cílí zahraničně
hospodářské aktivity zemských vlád na zvýšení orientace tamních podniků na zahraniční trhy.
V zemích, jež mají špatnou a zastaralou strukturu průmyslu nereflektující současné vývozní
trendy, slouží podpora vývozu podniků jako nástroj ke strukturální modernizaci ekonomiky.
Největším příjemcem podpory od spolkových zemí v oblasti VEV jsou malé a střední
podniky, které mají své sídlo firmy v dané zemi. Hlavním cílem zemské podpory je snížení
strukturálních nevýhod a překážek ve srovnání s velkými nadnárodními společnostmi, aby
byly vytvořeny rovné výchozí podmínky pro úspěch na mezinárodním trhu.103
Mezi jejich hlavní cíle patří zejména propagace dané země jako vhodného místa pro
sídlo firmy a zahraniční investici. Koncentrace na politiku, kterou má v kompetenci také
GTAI, vychází ze zvláštní odpovědnosti zemí za regionální hospodářský rozvoj. Hlavními
úkoly ve většině spolkových zemí při jejich podpoře VEV jsou zahraničně obchodní
poradenství a financování, podpora zahraničních veletrhů, zastoupení jednotlivých zemí na
zahraničních trzích nebo umožnění participace podnikatelů na zahraničních cestách
vrcholných představitelů zemí.104

3.2.5. Euler Hermes
Důležitou součástí systému podpory VEV je zajištění dostatečných finančních
prostředků, bez nichž by byly statní složky poměrně málo účinné. V německých podmínkách
spočívá finanční podpora především v částečném přebírání rizik plynoucích z možnosti
nesplacení exportních úvěrů, které jsou poskytovány zahraničním subjektům veřejným
sektorem v podobě přebírání garancí za tyto úvěry. Pojišťování vývozních úvěrů s veřejnou
účastí přitom nemá v žádném případě za cíl vytlačit standardní tržní aktivity finančního
sektoru, ale jeho působení doplňovat tam, kde jsou rizika, která je nutno při exportu
podstoupit, příliš vysoká kvůli velkým hodnotám exportních zakázek. Podpora spolkové
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vlády se tedy soustředí při pojišťování vývozu v první řadě na rozvojové, a v druhé řadě na
tranzitivní ekonomiky.105
Skutečný reálný dopad této formy státní podpory na německý export je patrný
z celkového podílu takto garantovaných úvěrů na celkové hodnotě německého vývozu, jenž
během posledních dvou dekád prakticky neustále klesá, přičemž v současné době nedosahuje
ani 2%.106 Vliv na snižování podílu zajištěných exportních zakázek má rychle pokračující
liberalizace mezinárodního obchodu, snižování celních bariér v mezinárodním obchodě a také
vstup významných německých obchodních partnerů107 do WTO.
Státní účast při pojišťování exportních kreditů je v Německu realizována
prostřednictvím soukromé finanční společnosti, která nese v současné době název Euler
Hermes - Kreditversicherung AG. Tato společnost má na vykonávání služeb uzavřenou
mandátní smlouvu se spolkovou vládou.108 Jedná se o příklad praktického uplatnění metody
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem při zajišťování veřejných statků (public
private partnership, PPP). Účast spolkové vlády při přebírání některých rizik spojených
s exportní činností se odvolává na čl. 115 ZZ, který tento druh aktivit připouští za
předpokladu, že celkový objem pro poskytnutí takovýchto záruk bude každoročně omezen
zákonem o spolkovém rozpočtu.109

3.2.6. Profesní komory a zájmové organizace
Profesní jsou v německém politickém systému významné a hrají důležitou roli jakožto
zástupci zájmů zaměstnavatelů. Stojí vedle politických stran jako zprostředkovatelé mezi
jednotlivci a státem.
V oblasti zahraniční politiky nebylo založeno mnoho spolků a organizací, oproti
hospodářským zájmům, které jsou silně organizovány. Zahraničně politický význam
zájmových skupin s přístupem k prostředkům (osobním, materiálním a především odborným)
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stoupá v závislosti na možnosti podílet se na rozhodování. Tímto disponují především velké
profesní komory, které mají kromě jiného podporu ve veřejném sektoru, spočívající
v mediální propagaci jejich programu.110
Mezi ústřední organizace v oblasti podpory zahraničního obchodu se řadí Spolkový
svaz německého průmyslu (BDI), DIHK a Spolkový svaz německého velkoobchodu a
zahraničního obchodu (BGA). Významným aktérem je v této oblasti rovněž Výstavní a
veletržní výbor německého hospodářství (AUMA).
BDI, DIHK a BGA hrají v otázkách zahraniční politiky roli nejdůležitějších zástupců
německých hospodářských zájmů. Za toto výsadní postavení vděčí na jedné straně své
specializaci, na straně druhé své velikosti a početnosti členů. Tyto přednosti staví výše
uvedené tři spolky do popředí ohledně požadavků zahraniční politiky. Co se týče
hospodářství, spolupracují s partnery, díky kterým tak snáze získávají informace. Všechny tři
spolky vytvořily speciální struktury a grémia pro zahraniční politiku a slouží rozdílným
programům.111
K tvorbě zahraničního obchodu přispívají dále odborně zaměřené spolky se silnou
základnou exportu, jakými jsou např. Spolek německého automobilového průmyslu, Spolek
strojního a technického průmyslu a Ústřední spolek elektronického průmyslu. Tyto spolky
jsou sice důležitými faktory ve vnitřním procesu myšlení a rozhodování, nicméně jejich vstup
na trh podpory zahraničního obchodu jakožto samostatných aktérů je omezen.112
Pro určité oblasti podpory zahraničního průmyslu byly vytvořeny tzv. jiné instituce.
Jedná se o výbory v jednotlivých oborech obchodu. Díky svému obecně obchodněpolitickému
významu jsou uznávány státem a částečně jsou jim přiznávány státní finanční příspěvky.
V systému podpory německého zahraničního obchodu tyto instituce nehrají důležitou roli.
Pomocí institucionální ekonomie můžeme vysvětlit působení a roli zájmových
organizací mezi státem a podnikateli. Společnými prvky obou rozdílných aktérů
hospodářského systému jsou ty, že jejich cílem není tvorba zisku a mají podobné rozhodovací
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procesy. Zásadním rozdílem nezaložení zájmových organizací na členském principu.113 Podle
institucionální ekonomie je pro existenci zájmových organizací v německém systému podpory
VEV je rozhodující to, že členové na základě specifických informací a poradenských služeb
od zájmové organizace získávají pozitivní stimul pro jejich aktivity.114

Spolkový svaz německého průmyslu (BDI)
BDI

je

jedním

z nejvýznamnějších

reprezentantů

německého

podnikání

v

průmyslovém sektoru, který působí jako nejvlivnější politická organizace zaměstnavatelů.
Jeho hlavním posláním je zajištění mezinárodní konkurence německého průmyslu, firem a
pracovních míst.115 Svůj politický vliv čerpá BDI ze své členské základny: zastřešuje 37
národních oborových spolků a 15 zemských spolků, více jak 100 000 podnikatelů s více než 8
miliony zaměstnanců.116
Organizačním cílem BDI, jako ústředního spolku německého průmyslu, je zastupování
hospodářských a politických zájmů proti parlamentu a vládě, politickým stranám, odborům a
jiným důležitým společenským skupinám. Je chápán jako poskytovatel služeb svým členským
spolkům a společnostem, které jsou do těchto spolků sloučené.117
Organizační forma BDI je založena na členském principu. Za podporu zahraničního
obchodu jsou odpovědná dvě oddělení uvnitř profesionálního obchodního vedení BDI, a to
Zahraniční obchodní politika a Mezinárodní trhy. Hlavním úkolem prvního oddělení je
prosazení lepších rámcových podmínek vůči politice v zahraničním obchodě se zbožím a
službami a v investování v zahraničí. Tomuto oddělení náleží kompetence projednávání
zahraničněobchodních otázek a tvorba vlastních postojů a stanovisek. Předsednictví náleží
vysoce postavenému zástupci podnikání.118 Oddělení Mezinárodních trhů zodpovídá naproti
tomu BDI za oblastní práci. Pracovně je zaměřeno na konkrétní zahraniční trhy a do jeho
kompetence náleží obchodní vedení asijsko-pacifických výborů a japonských iniciativ, stejně
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jako pracovní okruh veletrhů a výstav.119 Dále mezi jeho úkoly a služby patří např.
kvalifikované polické jednání v otázkách regionální zahraniční a zahraničněobchodní politiky
vůči politickým zástupcům; styk s rozhodujícími činiteli z politiky a hospodářství a se
zahraničními průmyslovými spolky, účast na delegacích Spolkové vlády; specifické a časově
ohraničené projekty ohledně zpřístupnění trhu a mezinárodní spolupráce v kooperaci
s podnikateli, spolky a registračními místy v Německu a na vybraných cílových trzích.120
K lepšímu hájení zájmů v zahraničí nepřispívá jen to, že je BDI členem evropských a
mezinárodních spolků, jako UNICE a ICC, ale též zahraniční reprezentanti v Londýně,
Washingtonu a Tokiu (viz dále). Díky tomu je BDI umožněno, aby zaujímal smíšenou
strategii ohledně zastupování nejrůznějších zájmů: na jedné straně zastupuje zájmy
německého hospodářství vůči evropským institucím v EU, ale zároveň musejí být zájmy
německého průmyslu zastoupeny i v Německu, neboť národní a mezinárodní zastoupení od
sebe nelze oddělovat. BDI má i další oblastní iniciativy, které jsou vedeny oddělením
Mezinárodní trhy: Asijsko-pacifický výbor německého hospodářství, Latinskoamerická
iniciativa německého hospodářství, Středovýchodní iniciativa Severní Afriky německého
hospodářství, Iniciativa Jižní Afriky německého hospodářství, US rada BDI prezidia,
Východní výbor německého hospodářství. Cílem těchto iniciativ je pomoci německému
podnikání v potřebných regionech a zlepšit zdejší rámcové podmínky. K jejich úkolům patří
shromažďování požadavků a připomínek německého hospodářství, která jsou od BDI vnášena
do politiky. Dále se tyto iniciativy podílejí na delegacích Spolkové vlády a organizují akce a
setkání zahraničních státních hostů s německými zástupci hospodářství.121
Rozhodovací proces BDI je hierarchicky administrativní. Tvoří se uvnitř
profesionálního obchodního vedení. Přijímání rozhodnutí probíhá formou hlasování zástupců
jednotlivých odborových spolků, jakožto členů BDI. Rozhodnutí jsou důležitá pro
profesionální obchodní vedení BDI.122 Organizační kultura BDI odpovídá člensky
orientovaným spolkům, pro které je typická spolupráce mezi profesionálním obchodním
vedením a čestnými členy. Z toho mohou vyplývat určité rozdíly mezi členy jako zástupci
podnikatelů, kteří jsou zaměřeni spíše na živnostenské hospodářství, a obchodním vedením,
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jež je orientováno spíše na politickou práci spolku. Je třeba vzít v potaz, že podnikateli jsou
oborové spolky, které jsou členy BDI, ne však samotný BDI.123
BDI je reprezentován prostřednictvím více než 100 000 podnikatelů.124 Díky tomu
disponuje určitými právy, ze kterých si odvozuje nárok na zastoupení celkových zájmů
německého hospodářství. Činnost BDI je financována z příspěvků svých členů. V zahraničí je
reprezentován třemi kancelářemi, které mají sídlo ve Washingtonu, Londýně a Tokiu. Tyto
zahraniční kanceláře slouží primárně zastupování všeobecných zájmů a jen málo konkrétní
podpoře zahraničního obchodu.125
Pro prosazení organizačních cílů BDI je důležité, aby koordinovala svoji činnost
především se dvěma smluvními partnery: hospodářskými spolky a spolkovou vládou. BDI
postupuje při své činnosti v souladu s hospodářskými spolky a zvláště s DIHK, jako dalším
ústředním spolkem. Za druhé BDI usiluje o jednotné postavení německého hospodářství ve
vztazích se státně – politickými aktéry.126
Díky své velikosti a prostředkům patří BDI mezi rozhodující aktéry a zástupce
hospodářských zájmů v zahraničněpolitickém procesu. S tím je spojeno velké množství
výhod, mezi něž patří úspěšnější řešení sporů v mezinárodních obchodních konfliktech, snazší
vstup na trh a snadnější obchodování. Na druhé straně je však nutné zohlednit i související
nevýhody, jako riziko exportního úvěru a obdobné prostředky podporující zahraniční obchod.
Díky tomu je BDI nejdůležitějším orgánem hospodářství a silně ovlivňuje zahraniční obchod.

Německý sněm průmyslových a obchodních komor (DIHK)
DIHK je nejstarším a zároveň nejvíce atypickým zástupcem hospodářských zájmů v
Německu. K dosažení organizačního cíle slouží to, že zastřešuje regionální průmyslové a
obchodní komory, komory zahraničního obchodu a hospodářsko-politické profesní komory.
Organizační formou se odlišuje od BDI tím, že je organizována soukromoprávně, ale
podřízeny jí jsou její členové, regionální průmyslové a obchodní komory, jež jsou naopak
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organizovány veřejnoprávně a se zákonem předepsaným povinným členstvím. Jedná se o
smíšenou formu samostatné správy hospodaření s veřejnou povinností, která přináší silné
členství DIHK a stabilní počet jeho členů. Disponuje přes 3,6 milionu podnikatelských členů,
což jí poskytuje silnou pozici k politickému vyjednávání.127 K jejím kompetencím náleží:
spolupůsobení v politickém systému na komunální, zemské, spolkové a evropské úrovni;
zaopatřování závazných pravidel a plnění důležitých úkolů pro všechny účastníky trhu jako
nezávislý pozorovatel trhu128; poskytování hospodářských služeb. DIHK je sice primárně
v plnění svých úkolů a kompetencí orientována národní cestou, nicméně díky svým
zahraničním kancelářím je rovněž zahraničně-politickým aktérem.129 Uvnitř DIHK je
vytvořen odbor zahraničně-obchodní komory specializující se na otázky podpory
zahraničního obchodu, kterému náleží personální, finanční a organizační koordinace práce
jednotlivých zahraničně-obchodních komor.130
DIHK díky své síti zahraničně-obchodních komor disponuje nejdůležitějším
instrumentem – přímým vlivem na zahraniční politiku. Její služby spočívají především
v poskytování informací a poradenství. Na jedné straně zprostředkovává zájmy a požadavky
díky organizování akcí, konferencí atd a na straně druhé přináší zahraniční kontakty.131
DIHK je stejně jako BDI a BGA členem Mezinárodní obchodní komory, která se
zasazuje za podporu mezinárodního obchodu a zajištění principů svobodného tržního
hospodářství, obchodu a podnikání.132 Na evropské úrovni spolupůsobí v Evropských
sjednoceních průmyslových a obchodních komor (Eurochambers).

Spolkový svaz německého velkoobchodu a zahraničního obchodu (BGA)
BGA byl vytvořen roku 1949 pod názvem Společný spolek německého velkoobchodu
a zahraničního obchodu pro spojenou hospodářskou oblast (Gesamtverband des Deutschen
Groß- und Außenhandels e. V.). V roce 1965 byl přejmenován na BGA jako zástupce zájmů
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německého velkoobchodu a zahraničního obchodu.133 Se svými členy, kteří jsou tvořeny 20
zemskými a regionálními spolky a 48 spolkovými odbornými spolky, je důležitým
hospodářským spolkem v kladení zahraničně-obchodních a zahraničně-hospodářských
požadavků na politiku.134
BGA je aktérem, který zastupuje německou střední třídu. Jako ústřední hospodářský
spolek spojuje síly 120 000 podnikatelů a snaží se o to, aby požadavky středních podnikatelů
byly zohledněny v politice.135 Primárně BGA tedy opatřuje svým členům informace a
kontaktuje je při pořádání akcí podporujících zahraniční obchod a zprostředkovává jim
zahraniční kontakty zákazníků a dodavatelů. Aby BGA mohl plnit lépe své úkoly, bylo
vytvořeno speciální oddělení pro hospodářské otázky.136
Mezi hlavní zaměření BGA se řadí: celní právo; podpora zahraničního obchodu;
rozvojová politika; GATT/ mezinárodní organizace WTO; kontrola exportu; pojištění
exportu; odborná spolupráce v mezinárodních orgánech a institucích.137
K posílení své sítě je BGA členem a spolupracovníkem v mnoha institucích, spolcích a
hospodářských grémiích. Dlouhodobá partnerství podporují vlastní spolkovou politickou práci
BGA. BGA je spolu s dalšími osmi spolky členem tzv. „Arbeitsgemeinschaft Mittelstand“,
který reprezentuje okolo 3,7 milionu středních podnikatelů. Tato instituce vytváří
hospodářské rámcové podmínky, které ulehčují středním podnikatelům v Německu zajistit a
posílit jejich inovativní, soutěžní a pracovní potenciál. BGA je dále členem Spolkového
sjednocení německých zaměstnavatelských spolků (Bundesvereingung der Deutschen
Arbeitgeberverbände), které zastupuje hospodářsko-politické zájmy zaměstnavatelů v
oblastech sociální a tarifní politiky, pracovního práva, pracovního trhu a zaměstnávání.138
BGA oproti BDI nezastupuje zájmy v zahraničí, její aktivity na mezinárodní úrovni
jsou omezeny na spolupůsobení uvnitř evropského spolku „EuroCommerce“. Tímto BGA
obhajuje zájmy v rámci Německa, ale její zastupování na mezinárodní úrovni či v jiných
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zemích je jen omezené. Kvůli tomu je její význam jakožto zahraničně-politického aktéra jen
malý.139

Výstavní a veletržní výbor německého hospodářství (AUMA)
AUMA jakožto spolek německého hospodářství zastupuje zájmy vystavovatelů,
pořadatelů akcí a návštěvníků. Vedle zastupování patří mezi jeho úkoly informování a
poskytování poradenství o termínech, nabídce a složení vystavovatelů a návštěvníků
vnitrostátních i zahraničních výstav a veletrhů. Jeho cílem je zajištění zajímavých
vystavovatelů a návštěvníků na veletrzích.140 Zprostředkovává kontakty zahraničních a
mezinárodních organizátorů veletrhů. Spolková vláda přenesla na spolek AUMA kompetenci
ohledně podpory zahraničních veletrhů. To zahrnuje výběr zahraničních veletrhů, tzv.
úředních veletrhů.141
K 76 členům spolku AUMA patří: ústřední spolky německého hospodářství, odborné
spolky

orientované

na

veletrhy

a

hospodářství

nákupu

a

výstav,

společnosti

zprostředkovávající účast na veletrzích. Pro podporu zahraničních veletrhů je v tomto spolku
vytvořeno vlastní obchodní oddělení.142 Kromě toho jsou členy i němečtí pořadatelé výstav a
veletrhů, ke kterým se řadí pořadatelské organizace GDG (Gemeinschaft Deutscher
Großmessen), IDFA (Interessengemeinschaft Deutscher Fachmessen und Ausstellungsstädte)
a FAMA (Fachverband Messen und Ausstellungen).143
Při tvorbě rozhodnutí spolupracuje AUMA s BMWA a BMVEL, a to ve vytváření
jednoletých návrhů, jež určují, které výstavy a veletrhy by se měly konat. Samotné rozhodnutí
je pak přijímáno uvnitř spolku. AUMA informuje a vybírá pro účast na zahraničních
veletrzích, ve kterém jsou zastoupeny spolky a ústřední organizace německého hospodářství,
příslušné spolkové úřady (např. BMWA, BMVEL, AA, Informační úřad a Úřad pro tisk
Spolkové vlády).144
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3.3.

Koordinace podpory VEV

S ohledem na velké množství aktérů zapojených do německého systému podpory
VEV, kterých je v současné době více než 70, se řada aktivit jednotlivých institucí překrývá, a
proto jsou vytvořeny mechanismy pro rozdělení pravomocí, jež mají vzniku kompetenčních
duplicit a navzájem si konkurujících struktur zabránit.
Primární postavení v rozdělování kompetencí má BMWi ve vztahu k GTAI, AHK a
AUMA, protože jejich finanční a personální prostředky jsou přidělovány na základě
vyjednávání BMWi v procesu schvalování spolkového rozpočtu.
Toto uspořádání zároveň stanovuje BMWi zodpovědným za efektivní využívání
veřejných prostředků institucemi, které spadají pod jeho působnost. Kontrola nakládání
s finančními prostředky probíhá u přijímajících organizací průběžné celý rok. Nezaměřuje se
na hloubkové audity institucí, ale na plnění daných podmínek, pravidel a účelu využití
prostředků, které jsou stanoveny pro dané rozpočtové období. Hlavní spolupráce mezi BMWi
a BMF na ministerské úrovni spočívá v určení rozpočtových a personálních prostředků pro
potřeby podpory VEV. Ve vztahu s AA jsou to především sjednocování společných politik a
postupů v oblasti koncepcí, řízení a koordinace VEV.
S nárůstem významu podpory VEV v mezinárodních vztazích, se zvýšila také role AA
v této oblasti. Ale protože oblast koordinace podpory exportu byla do vyššího zapojení AA
plně v kompetenci BMWi dochází mezi oběma ministerstvy k soupeření o prosazení svých
vlastních zájmů a představ o systému podpory VEV v Německu. Která z institucí je
úspěšnější v prosazování svých názorů, záleží často na aktuální politické situaci, a
schopnostech daného ministra prosadit svoji agendu.
Významným vyjednávacím parametrem je odborná způsobilost, která ale musí být
vykonávána ve vymezených kompetencích. K důležitému konfliktu v oblasti rozdělení
pravomocí mezi AA a BMWi došlo v polovině 90. let. V roce 1995 vydalo AA tiskové
prohlášení, ve kterém oznámilo otevření koordinačního místa pro celosvětovou podporu
německého zahraničního obchodu a zahraničních investic v Německu. Toto místo mělo
sloužit všem německým podnikatelům jako centrální krizové místo, poradce a koordinátor pro
jejich zahraničně hospodářské aktivity. AA očekávalo vyšší účinnost koordinace podpory
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VEV mezi centrálou AA v Berlíně a jeho zastupitelskými úřady. Tento krok byl založen na
předpokladu, že podpora VEV patřila k základním úkolům AA, a proto se toto ministerstvo
považovalo za hlavního koordinátora podpory VEV v Německu.145
Reakce BMWi na sebe nenechala dlouho čekat a ještě tentýž den deklarovalo svoji
zodpovědnost v otázkách VEV. Následující den vydal spolkový ministr hospodářství
prohlášení, ve kterém vyzdvihl roli podpory VEV jako základního kamene politiky BMWi, a
že pravomoc koordinace VEV náleží spolkové vládě, potažmo BMWi. K urovnání konfliktu
bylo později vydáno společné tiskové prohlášení, ve kterém oba zodpovědní ministři
deklarovali vyřešení kompetenčního sporu. Výsledkem bylo uznání AA, že BMWi je
zodpovědné za otázky VEV a že AA zodpovídá pouze za koordinaci mezi berlínskou
centrálou a jeho zahraničními zastoupeními.146 Na popud tohoto konfliktu byla vyčleněna
samostatná sekce 402 na AA dohlížející na VEV.
Ačkoliv se v tomto konkrétním příkladu podařilo najít řešení vzájemného konfliktu,
v praxi se ukazuje, že kompetenční spor mezi oběma ministerstvy nadále pokračuje a AA se
snaží o získání většího vlivu v oblasti VEV. Tento fakt je patrný ze služeb, které AA, potažmo
jednotlivé zastupitelské úřady nabízejí pro německé obchodní partnery, protože ty se velmi
často překrývají se službami poskytovanými GTAI, zřizovaném BMWi.
Kvůli velkému počtu zapojených aktérů do německého systému podpory VEV je
spolková vláda nucena pro udržení efektivnosti celého systému neustále koordinovat
spolupráci mezi jednotlivými institucemi prostřednictvím BMWi. Tato koordinace se
odehrává na několika úrovních. Mezi spolkovými ministerstvy, mezi spolkovou vládou a
zeměmi, mezi státními institucemi a zájmovými organizacemi i mezi německými a
evropskými orgány na úrovni EU. Samotná koordinace nejčastěji probíhá pomocí vzájemné
výměny informací

3.4.

Analýza systému podpory VEV

Za pomocí institucionální ekonomie budou v této části identifikovány hlavní činnosti
aktérů zapojených do podpory VEV.

145
146

Ibid. 96.
Ibid. 97.
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Rozdělení pravomocí mezi jednotlivé aktéry je relativně dobře strukturováno a
dochází pouze k malému mísení kompetencí. Je dostatečně definováno: kdo, co a kterými
prostředky může rozhodovat. Toto je typický znakem státního byrokratického aparátu a platí
to také pro oblast podpory VEV. Uvnitř dané struktury se ovšem dostávají aktéři k soupeření
o kompetence pro konečná rozhodnutí.
Interní systém podpory VEV je utvářen vztahy mezi státními a zájmovými aktéry.
Přestože obě skupiny náleží k odlišné politické úrovni a měly by se navzájem doplňovat a
spolupracovat, dochází k soupeření při prosazování svých vlastních zájmů.
Struktury jednotlivých aktérů, jež působí v zahraničí, jsou ovlivněny vztahy a závazky,
které musí plnit vůči své řídicí instituci v Německu. Od německé centrály dostávají k plnění
svých úkolů potřebné finanční, personální a organizační prostředky, protože samy disponují
pouze omezenými rozhodovacími pravomocemi. Koordinace s dalšími institucemi působícími
na stejném trhu není pevně stanovena a zpravidla se omezuje pouze na výměnu informací.
Protože v podpoře VEV, stejně jako v dalších hospodářských oblastech, vzniká
nedostatek některého statku, nejčastěji finančních prostředků, je vytvořen mechanismus, který
hodnotí adekvátnost požadavků o prostředky od daného aktéra. Zpravidla dostávají více
dotací ty instituce, které disponují vyššími pravomocemi a také zodpovědností vůči celému
systému podpory VEV.
Institucionální rozhodovací procesy mají několik forem. Vnitřní rozhodování o
rozdělení prostředků probíhá na základě postavení v hierarchii administrativy. Toto platí
především pro státní instituce, ale v menší míře i pro zájmová sdružení.

Vztahy mezi

jednotlivými aktéry jsou utvářeny spíše informační výměnou, kde jsou nalezena rozhodnutí
po vzájemné diskuzi. Pokud jsou aktéři v nerovném postavení, kdy jeden je nadřazen
druhému, tak i rozhodovací procesy jsou asymetrické.
Nejčastějším motivem pro změnu organizační struktury a rozhodovacího procesu je
snaha o zlepšení vnitřních řídících mechanismů a o snížení nákladů pro veřejné rozpočty.
K těmto účelům často slouží volba soukromoprávní formy zřízení jednotlivé instituce. Tato
forma umožňuje flexibilnější reakce na požadavky trhu a podnikatelů. Tato tendence
používání finančních mechanismů jako hlavního rozhodovacího klíče pro organizační
strukturu aktérů je opět ovlivněna snahou o šetření veřejných prostředků.
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Závěry této analýzy můžou být shrnuty do následujících bodů:


Podpora VEV je úzce propojena s politikou. Nejedná se o vlastní autonomní systém,
ale o formálně a obsahově propojený řád s německým politickým systémem.



Koncepce a motivy podpory VEV se odvozují od zájmů aktérů politického systému.



Ačkoliv je podpora VEV založena na soukromoprávním základě, významnější roli
hrají státní instituce a jejich rozhodovací procesy založené na administrativních
procesech.



Institucionální struktura má hmatatelné důsledky pro aktéry ve VEV při jejich
pronikání na zahraniční trhy.

4. Česko-německá obchodní
v systému podpory VEV

a

průmyslová

komora

V roce 2013 oslavila ČNOPK dvacet let svého založení. Od roku 1993 prošla řadou
změn a stala se největší bilaterální hospodářskou komorou v České republice. Svými
aktivitami přispěla k prohlubování hospodářských a podnikatelských vztahů mezi Českou
republikou a Německem či ke zvládnutí české politické a společenské transformace, které
vyvrcholilo vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004. ČNOPK díky svému
napojení na celosvětovou síť AHK patří k ústředním aktérům v německém systému podpory
VEV v České republice. Vývoj česko-německé obchodní výměny a ČNOPK v posledních
dvaceti letech a analýza postavení ČNOPK v německém systému podpory VEV jsou hlavními
cíli této kapitoly diplomové práce.

4.1

Česko-německý obchod v letech 1993-2013

Od začátku 90. let je Německo bezpochyby nejdůležitějším obchodním partnerem
České republiky a bezproblémové společné vztahy patří mezi priority české zahraniční
politiky. Dobré hospodářské vztahy plynou ze společné geografické blízkosti,147 provázaných,
dramatických dějin, společného kulturního a politického základu i podobné struktury
hospodářství obou zemí. K nejvýznamnějším momentům po roce 1989 samozřejmě patří

147

Společná česko-německá hranice má délku 810 km.
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znovusjednocení Německa a český přechod od plánované k tržní ekonomice. Tyto dva hlavní
body posílily vzájemnou výměnu zboží. Sjednocené Německo mělo hospodářskou politiku
založenou na stejných principech jako bývalé západní Německo s velkým zastoupením
průmyslu a podpory exportu. Tuto strategii z velké části převzala Česká republika a stala se
jednou z nejvíc otevřených ekonomik v Evropě, kdy míra její otevřenosti dosahuje hranice
80%, kdežto Německo osciluje okolo hodnoty 50% své ekonomiky.148

4.1.1. Smluvní základ
Po rozpadu východního bloku byla výchozím bodem pro česko-německou
hospodářskou a politickou spolupráci Smlouva o dobrém sousedství z roku 1992. V této
smlouvě se Německo mimo jiné zavázalo působit jak bilaterálně, tak i multilaterálně ve
prospěch podpory hospodářského rozvoje v České a Slovenské Federativní Republice v rámci
plně rozvinutého sociálního tržního hospodářství. Proces hospodářských přeměn zahájený v
České a Slovenské Federativní Republice byl podporován mezinárodní kooperací s přispěním
Německa. Díky této aktivitě měly být vytvořeny podmínky pro podstatné snížení rozdílu
v hospodářském a sociálním rozvoji v celé Evropě.149 Ve stejném roce byla podepsána
bilaterální smlouva o vzájemné ochraně zahraničních investic, která zaručovala německým
firmám dostatečné právní jistoty pro jejich investice v České republice.
Tyto zmíněné hodnoty byly potvrzeny i podpisem Česko-německé deklarace z roku
1997. Oba státy deklarovaly podporu vstupu České republiky do Evropské unie, který by
vzájemně usnadnil společnou spolupráci na obou stranách hranice.150 V souvislosti s českými
vyjednávacími rozhovory o vstupu do Evropské unie byly společné vztahy upraveny na
multilaterální úrovni. Byl tím usnadněn vstup českých firem na německý, respektive evropský

148

„Statistika upřesňuje představy o otevřenosti české ekonomiky“, Český statistický úřad,
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/statistika_upresnuje_predstavy_o_otevrenosti_ceske_ekonomiky
(staženo
16.2.2013).
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„Smlouva o dobrém sousedství“, Velvyslanectví spolkové republiky Německo v Praze,
http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__vetrag__gute__na
chbarschaft__cz.html (staženo 16.2.2013).
150
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trh a byla odstraněna většina omezení pro volný pohyb osob, zboží a služeb.151 Společné
snahy vyvrcholily českým vstupem do Evropské unie v roce 2004.

4.1.2. Vývoj obchodu v letech 1989-2007
Německo bylo již od začátku 90. let 20. století hlavním obchodním partnerem České
republiky a získalo i dominující postavení v rámci celého regionu střední Evropy. Podíl
Německa na zahraničním obchodu České republiky se v letech 1990 – 1995 zvýšil z 18,8 %
na 31,8 % a na českém dovozu zboží z 22,3 % na 25,8 %. Podíl České republiky na
německém exportu dosáhl v roce 1995 hodnoty 1,61 % a na importu 1,65%.152 Z čísel
vyplývá, že Česká republika se stala značně jednostranně závislá na vývoji německé
ekonomiky.
Německo mělo díky tomuto propojení obrazně řečeno klíč k technologiím a potenciálu
české ekonomiky ve svých rukou. Tyto potřebné prostředky byly nutné, aby došlo
k plnohodnotné integraci a etablování českých produktů na trzích západní Evropy. Německé
firmy využily také tu výhodu, že jako první zahraniční aktéři vstoupily na nově liberalizovaný
český trh. First mover advantage měla své základy zejména v blízké geografické poloze,
dlouhé tradici českého průmyslu, vysoké kvalitě českých pracovních sil, které byly dobře
vybaveny technickými i jazykovými znalostmi. Znalost českého prostředí, vysoká všeobecná
známost německých značek u českých spotřebitelů ještě zvyšovaly pozici německých firem
na českém trhu a posilovaly hodnoty německých přímých investic do české ekonomiky. Díky
těmto podmínkám mohly německé podniky zvýšit svůj podíl na českém obchodu.153
Velkým množstvím různých podpůrných programů zajišťovalo Německo v prvních
letech českého transformačního procesu přímou zahraniční hospodářskou pomoc. Brzy došlo
ke změně formy podpory české transformace, kdy byla omezena bilaterální pomoc na úkor
multilaterální. Hlavním důvodem tohoto nahrazení byla nižší účinnost přímé státní podpory ze
strany Německa oproti původním předpokladům. Mezi další důvody patřily zvýšené náklady
německého sjednocení, které několikanásobně překročily očekávání. Spolková vláda se
zasadila a pomáhala českým úřadům s efektivním využíváním rozvojových programů
151
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222.
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Evropské unie, především na začátku programu PHARE a později SAPARD. Německo bylo
největším přispěvatelem do těchto programů a německé příspěvky dosahovaly 28 %
celkového rozpočtu.154
Vývoj německých přímých zahraničních investic do České republiky byl
charakterizován nejen svojí výší, ale také politickými a společenskými otázkami. Německý
podíl v roce 1991 dosáhl 80 % z celkové sumy všech přímých zahraničních investic
v Československu. Tato dominantní výše vedla v části české společnosti k protiněmeckým
náladám,155 které byly podpořeny i jednáním o Smlouvě o dobrém sousedství, kde byla
upravována vzájemná pozice k tzv. Benešovým dekretům. V časovém období let 1990 až
2000 činil německý podíl na všech přímých zahraničních investicích 26 %. Německo bylo
předstiženo Nizozemskem, které obsadilo první příčku s podílem dosahujícím 30 %. V roce
2003 si ovšem obě země vyměnily své postavení a Německo bylo s 32,1 % na prvním a
Nizozemsko s 18,6 % na druhém místě.156
V oblasti měnové politiky se Německo vzdalo své měny marky jako symbolu úspěchu
hospodářského zázraku z 50. let 20. století ve prospěch prohlubující se evropské integrace.
Přesto v turbulentních časech českého hospodářství v roce 1997, kdy došlo k propadu HDP
zapříčiněného mimo jiné krachem na asijských trzích, nevyužilo Německo svoji výhodu
měnové hegemonie a Spolková centrální banka a jiné bankovní instituce nespekulovaly na
krátkodobých změnách kurzu české koruny. Naopak Spolková centrální banka pomáhala
svými intervencemi omezit propad české koruny a snažila se podpořit stabilitu české měny,
aby nedošlo k ještě většímu propadu hospodářství,157 jež by vedlo k ohrožení německých
přímých zahraničních investic.
Dynamický růst hospodářského propojení mezi Českou republikou a Německem po
roce 1990 ve svém rozsahu a kvalitě byl výjimečným příkladem normalizace vzájemných
vztahů mezi dvěma státy. Společná obchodní výměna dosahovala hodnot z období před
Velkou hospodářskou krizí z roku 1929, kdy československý vývoz do Německé říše

154

Michael Dauderstädt, Von der Ostpolitik zur Osterweiterung : Deutschlands Außenpolitik und die
postkommunistischen Beitrittsländer (Bonn : FES Library, 2002), 115.
155
Jiří Kosta,“ Československo–německé hospodářské vztahy: vývoj-problémy-perspektivy“, Mezinárodní
vztahy, (3/1992), s. 36.
156
Jan Hřích, Vývoj ekonomické dimenze, in Zahraniční politika České republiky, Vladimír Handl, Otto Pick,
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dosahoval v roce 1928 hodnoty 26,8 % a dovozy z Německé říše oscilovaly okolo 38,6 %.158
Statistiky z 90. let 20. století je možné brát spíše jako návrat k historicky přirozenému stavu
věcí. Rok po vstupu České republiky do Evropské unie mělo Německo podíl na českém
exportu 33,6 % a na importu 30,1 %. Česká republika zvýšila svoji účast na německém
dovozu na 2,4 % a na vývozu na 2,8 %.159 S těmito hodnotami se Česká republika posunula
na 13. místo nejdůležitějších zahraničních obchodních partnerů Německa v exportu a 12.
místo v importu s přetrvávající tendencí růstu vzájemné obchodní výměny. 160 Od roku 1998
má Česká republika s Německem pozitivní obchodní bilanci. Tento fakt posiluje postavení
Německa jako nejvýznamnějšího odbytového trhu pro české výrobky a polotovary, především
technologicky vyspělého zboží.
Přední představitelé české vlády byli v letech 1990-1992 ve svém pozitivním
stanovisku vůči zahraničním investorům jednotní, přestože na federální úrovni byla pozice
nejednoznačná a federální vláda jako celek se stavěla spíše negativně vůči privatizaci českých
firem s využitím zahraničního kapitálu.161 Přesto prosadila česká vláda v letech 1990-1992
otevření prostoru pro spolupráci se zahraničními investory. Nejlepším příkladem úspěšného
privatizačního projektu je prodej mladoboleslavské automobilky Škoda německému
Volkswagenu, který byl uskutečněn v roce 1991. Příznivé období pro přímé zahraniční
investice skončilo po osamostatnění České republiky, protože následující vlády, v čele
s premiérem Václavem Klausem, odmítaly pobídky pro zahraniční investory. Hlavní důvody
byly především ideologického a částečně také nacionalistického charakteru. Nové vlády
považovaly tyto pobídky jako nesystematické.

Transformace a přechod k tržnímu

hospodářství měl být uskutečněn z velké části z domácích zdrojů bez zahraničního kapitálu.162
163

S volebním vítězstvím opoziční ČSSD v roce 1998 přestaly hrát tyto zástupné problémy

významnou roli a nová česká vláda zavedla investiční pobídky pro zahraniční investory stejně
jako ostatní středoevropské země. Tento krok byl nezbytný, aby nedošlo k zaostávání a
znevýhodnění české ekonomiky, protože v souvislosti s krizí českého hospodářství v roce
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Tyto nabídky výrazným způsobem posílily příliv německého investičního kapitálu do České
republiky.
Po zavedení daňových zvýhodnění a částečně státní pomoci pro investiční firmy
vzrostla výrazně suma přímých zahraničních investic a dosáhla svého vrcholu v roce 2002,
kdy vzrostly na hodnotu 277,7 miliard korun.164 O rok později již významně poklesl příliv
investic, protože došlo k propadu reinvestovaných zisků zahraničních firem v České
republice, odlivu kapitálu zpět z dceřiných firem do mateřských podniků. Žádný velký
privatizační projekt srovnatelný s dřívější privatizací českých bank zahraničním subjektům již
nebyl proveden.165 Německo jako hlavní obchodní partner se stále potýkalo s problémy
plynoucími ze sjednocení země a vysokou nezaměstnaností. V letech před začátkem
ekonomické krize z roku 2007 směřovaly investice především do automobilového,
dodavatelského průmyslu a do sektoru služeb, hlavně finančních. S nárůstem průměrné mzdy
v České republice došlo ke změně struktury investic, protože náklady na mzdu v České
republice byly pro investice do montoven příliš vyšoké a byly upřednostňovány země
s nižšími průměrnými výdělky. Většina přímých zahraničních investic i kvůli změně státní
politiky, která podporovala produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou, plynula do odvětví
výpočetní techniky, softwaru, moderních technologií a do výzkumu i vývoje nových
produktů.
Z důvodů blízké geografické polohy, historického propojení, relativně nízkých
nákladů na mzdy a vysoké kvalifikaci českých pracovních sil byla Česká republika
považována za důležitý trh pro investice německých firem. Přes nedostatek kvalitních
přeshraničních dopravních spojení, který se částečně snížil propojením dálniční sítě v roce
2006, bylo Německo hlavním obchodním partnerem České republiky. Podíl exportu z České
republiky do Německa rapidně stoupl po transformaci k tržnímu hospodářství. V roce 1995 se
Německo podílelo 37 % na českém exportu. Vrcholem české závislosti na Německu byl rok
2000, kdy byl německý podíl 40,5 %. Po roce 2005 se hodnota stabilizovala okolo 33 %.166
Německo bylo největší zahraniční investor v České republice. Od roku 1993 bylo v České
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republice investováno více než 18,2 miliardy eur.167 Mezi největší investory patřily německé
giganty jako např. Volkswagen, Siemens nebo Robert Bosch.

4.1.3. Česko – německý obchod po roce 2007 pod vlivem finanční
krize
Finanční krize započatá v roce 2007 měla několik příčin, které se kumulovaly v první
dekádě 21. století. Hlavními z nich byly hypoteční krize ve Spojených státech ze začátku roku
2007 jako následek hypoteční bubliny na americkém trhu s nemovitostmi a obchody
s rizikovými deriváty finančních produktů, jež se v podobě toxických aktiv staly součástí
portfolia bank. Kvůli těmto příčinám a z nich plynoucích likvidních problémů amerických
bank na trhu se krize přelila i do ostatních částí světa. Na německém trhu se dostaly do
existenčních problémů dvě velké banky IKB Deutsche Industrie Bank a Landesbank Sachsen,
protože nemohly refinancovat své dříve nakoupené pohledávky na finančním trhu. Finanční
krize se v průběhu roku neuklidnila a byly postiženy také soukromé banky, jako např.
Deutsche Bank, které byly donuceny k odpisům aktiv v enormních výších. Na druhé straně
české banky, přestože byly také postiženy finanční krizí a musely odepsat toxická aktiva ve
vysokých hodnotách, nebyly tak silně postiženy touto krizí. Jedním z důvodů je relativně
stabilní český bankovní trh, jenž si prošel obdobnou krizí v roce 1997 po problémech na
asijských burzách.
Na konci roku 2008 ovlivnila finanční a hypoteční krize hospodářskou situaci
Německa. Na základě úzkého obchodního propojení české ekonomiky s německou byla
s krátkým časovým odstupem postižena i Česká republika. Přes tento fakt bylo Německo i
v roce 2010 hlavním obchodním partnerem České republiky, ale jeho podíl na vývozu poklesl
z hodnot okolo 35 % z minulých let na 31,9 %. Na druhém místě s velkým odstupem byl
export produktů na Slovensko, který dosahoval hodnoty 8,8 % z celkového objemu. 168
Kvůli krizi utrpěla Česká republika v roce 2009 velký propad HDP, ale již následující
rok se dokázala tuzemská ekonomika zotavit a dosáhnout nízkého růstu. Tato obnovená
konjunktura se po rozšíření dluhové krize v Eurozóně a také kvůli tvrdé rozpočtové
restriktivní politice české vlády trvala pouze do roku 2011. Vývoj české ekonomiky v roce
167
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2012 se vrátil k hospodářské stagnaci a k poklesu HDP o 1,1 % oproti předešlému roku.169
S problémy se potýká zejména zpracovatelský průmysl, stavebnictví, pokles spotřeby
domácností a všeobecně nízká důvěra lidí a podniků v ekonomiku a nové investice. Také
nezaměstnanost, především dlouhodobá, silně rostla a nenavázala na své nízké hodnoty z roku
2009.
Německé hospodářství bylo rovněž postiženo světovou hospodářskou krizí v roce
2009. V roce 2008 se zbrzdila hospodářská konjuktura z předkrizových let. V prvních třech
kvartálech roku 2008 ekonomika ve srovnání s předešlým rokem stále ještě rostla, ale
v posledním období se propadla ekonomika do recese, která trvala celý rok 2009. Přesto
dokázala německá ekonomika v roce 2008 růst o 1,3%.170 K pozitivnímu vývoji HDP přispěly
zvýšené státní výdaje na investice do stavebnictví a státní subvence na automobilovém trhu,
kdy byla zavedena šrotovací prémie, která krátkodobě zvýšila poptávku po nových vozech a
zvýšila produkci německých automobilek. Krátkodobý úspěch investic a státních subvencí se
společně se sníženou spotřebou domácností (kvůli rostoucí inflaci zapříčiněnou vysokými
cenami ropy) naplno projevil v nejkrizovějším roce 2009. Přes optimistické předpovědi
spolkové vlády o poklesu pouze o 2,3 % došlo k propadu HDP o 5,1 %.171 V roce 2010 došlo
ke stabilizaci situace a k obnovení produkce, exportu a spotřeby domácností, což vedlo
k silnému růstu HDP o 3,7 %.172 Nová konjunktura trvající i v následujících letech plně
nahradila pokles z roku 2009, přestože byla zpomalena negativním vývojem dluhové krize
v Eurozóně. Došlo k velkému poklesu nezaměstnanosti, který zapříčinil vyšší výnosy z daní a
příspěvků do průběžného penzijního a sociálního systému, jež umožnily přebytečný rozpočet
v roce 2012.
Vzájemný obchod byl silně postižen světovou finanční a později evropskou dluhovou
krizí. Ekonomika obou zemí, která se značně koncentruje na exportní politiku, poklesla kvůli
nižší poptávce po jejich produktech na světových trzích. Přestože došlo k oživení celosvětové
ekonomiky a byl nastartován růst zejména díky dynamicky se rozvíjejícím trhům v Asii a
v Latinské Americe, potvrdila se závislost obou zemí na evropském trhu, který se ocitl
v problémech po rozšíření evropské dluhové krize do jižního křídla zemí Eurozóny. Německo
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díky brzké diverzifikaci svého exportu, nižší závislosti na evropském trhu posílilo svoji pozici
motoru evropské ekonomiky. Česká republika, která je více závislá na vývoji evropské trhu, si
zatím nedokázala poradit s klesající poptávkou v Evropské unii. Obě země na nastalou situaci
reagovaly vytvořením nových exportních strategií, jejichž hlavním cílem byla diverzifikace
exportních trhů za účelem snížení závislosti na evropském trhu. S těmito novými přístupy obě
vlády usilují o lepší manévrovací schopnosti při hospodářských problémech určitého
světového regionu a o snížení závislosti zejména na trhu Evropské unie.
Přes všechny zmíněné problémy hrála vzájemná obchodní výměna mezi Českou
republikou a Německem významnou roli pro oba státy. Z analýzy dat posbíraných Česko –
německou obchodní komorou vyplývá, že došlo k poklesu vzájemného obchodu v roce 2009,
ale již o rok později došlo k překonání hodnot vývozu z České republiky do Německa z roku
2008. Rychlý německý růst HDP v roce 2010 vedl k posílení závislosti české ekonomiky na
německé, jak je patrné na nárůstu vývozu 32 % všech vyrobených výrobků na německý trh.
Pokles spotřeby domácností se nejvíce projevil v roce 2010, kdy bylo do České republiky
dovezeno „pouze“ 24 % všech výrobků z Německa. Nárůst na rekordní hodnoty byl
zaznamenán v roce 2011, kdy 30 % importu směřovalo do České republiky z Německa.

Graf 2. Vývoz a dovoz České republiky do Německa v letech 2005 až 2011 (podíl v %)
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Zdroj dat:ČNOPK

4.1.4. Německé firmy v České republice
Krize po roce 2007 významným způsobem ovlivnila chování německých firem
v České republice. Řada německých podniků se v průběhu krize a především v roce 2009
musela vypořádat s poklesem odbytu a produkce, a proto i jejich očekávání vyplývající
z každoročního konjukturálního průzkumu173 pořádaného Česko-německou obchodní a
průmyslovou komorou měla odlišný charakter. V nejkrizovějším roce 2009 hodnotilo 52 %
německých firem aktuální ekonomickou situaci v České republice jako špatnou a pouze 4 %
firem jako dobrou. S růstem českého, ale zejména německého HDP zlepšilo svoji tehdejší
kondici velké množství firem a 30 % ji považovalo jako dobrou a pouze 12 % jako špatnou.174
Také spokojenost firem rostla. V roce 2009 byl index spokojenosti na 44 %, kdežto v roce
2012 již 64 % všech zúčastněných firem.175
Velkým rizikem pro německé firmy a prohlubování vzájemné hospodářské spolupráce
jsou úsporná opatření vlád, které postihují vypisování nových státních zakázek, na kterých je
závislý zejména obor stavebnictví. Také všeobecná politika šetření v celé Evropské unii
prohlubuje nedůvěru podniků v pozitivní vývoj evropského hospodářství. Tyto skutečnosti
ovlivnily ekonomické vyhlídky podniků. Nejskeptičtější byly firmy v roce 2009, kdy pouze
11 % dotázaných firem předpovídalo zlepšení jejich situace, naopak 49 % odhadovalo
zhoršení jejich ekonomické situace. Po krátkém nárůstu pozitivismu po růstu HDP v roce
2010 došlo opět ke snížení pozitivního ekonomického vývoje a stagnaci firem. V roce 2012
29 % firem očekávalo zlepšení situace a celých 54% vnímalo svoji situaci beze změn.176
Tento trend může ohrožovat budoucí růst vzájemného obchodu, protože negativní očekávání
vývoje firem mohou omezit výdaje a investice na výzkum i zvyšování zaměstnanosti a může
dojít k výkonnostnímu i technologickému zaostávání české ekonomiky.
Tyto obavy potvrzuje také ochota firem k novým investicím, přestože je částečně
možné sledovat pozitivní vývoj. Stále největší procento firem očekává nezměněnou výši
173
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jejich investic v České republice, kdy v roce 2010 takto uvažovalo 59 % firem a v roce 2012
52 %. Mírné zlepšení je možné sledovat v předpokladu růstu investic, kdy v roce 2012
očekává vyšší výdaje na investice 29 %, kdežto 19 % jich očekává pokles.177 Přestože je
rozdíl mezi růstem a poklesem nízký, dá se očekávat minimálně stejná úroveň spolupráce i
v budoucích letech.
Udivující a alarmující byla odpověď německých investorů na otázku, zda by se
rozhodli pro budoucí investici v České republice znovu. Plných 30 % všech dotázaných
odpovědělo, že by se v případě budoucí volby rozhodovaly mezi jinými zeměmi střední
Evropy.178 V roce 2011 by upřednostňovaly na prvním místě Slovensko, protože má zavedené
euro, které snižuje kurzové riziko a usnadňuje výpočet návratnosti investice, a má jednodušší
a stabilnější daňový systém.179 V roce 2011 Slovensko poprvé od zahájení transformačního
procesu v obou zemích předehnalo Českou republiku v atraktivitě pro nové přímé zahraniční
investice.
Největším omezením pro úspěšný rozvoj německých firem v České republice se stala
korupce. Podle podniků je největším nedostatkem neefektivní boj proti korupci a hospodářské
kriminality, zmanipulované veřejné zakázky a neprůhledné financování některých firem, které
vítězí ve veřejných tendrech. S problémem korupce úzce souvisí také nízká úroveň
transparentnosti výběrových řízení, málo výkonná státní správa a právní nejistota.180
Nejednoznačné rozdělení kompetencí mezi jednotlivé správní orgány vede k vzájemně si
konkurujícím aktivitám, které snižují produktivitu jednotlivých úřadů. Dalším problémem je
politická nestabilita a celkově nedostatky právního státu. Důležitou výtkou německých
podniků je také klesající platební morálka obchodních partnerů a prodlužující se rozhodování
soudů v obchodních sporech. Je třeba zlepšit podporu výzkumu a inovací ze strany státu, která
by německým firmám usnadnila rozhodování o investicích v České republice. 181 Kritika ze
strany německých firem mířila také na stávající vzdělávací systém v České republice, který
nevychovává dostatečně kvalitně vyškolené, zejména technicky vzdělané absolventy. Přestože
ještě není nedostatek pracovních sil v oboru technologií markantní, dá se očekávat (společně
s odchodem populačně silných poválečných ročníků do důchodu) nedostatek technicky
vzdělané pracovní síly. Řešením by mohlo být zavedení duálního vzdělávacího systému, který
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spojuje teoretickou a praktickou výuku na středním stupni vzdělávání. Tento typ výuky by
mohl vést k rozvoji malých a středních podniků a ke zvýšení produktivity českých pracovních
sil. 182
Evropská dluhová krize ovlivnila nejenom hospodářské vyhlídky německých podniků
v České republice, ale také jejich samotné mínění o jednotné evropské měně – euru. Před
vypuknutím dluhové krize v Eurozóně považovalo absenci eura v České republice za jeden
z hlavních problémů naprostá většina firem, protože jim zvyšovala nepředvídatelnost investic
a podnikatelské riziko spojené s nečekanými pohyby kurzu. V roce 2010 bylo pro zavedení
eura 81 % dotazovaných firem a pouze 9 % bylo proti. S nárůstem problémů v jižním křídle
Eurozóny se změnil i názor podniků na euro. V roce 2012 bylo pro zavedení eura již pouze 52
% dotázaných a 36 % bylo proti.183 Takto dramatický vývoj v neprospěch společné evropské
měny se dá přičíst nárůstu problémů v Eurozóně, obavě firem z vystoupení Řecka
z Eurozóny, rozdělení zemí platících eurem na jižní a severní země, což by vedlo
k prodloužení návratu investice v České republice kvůli posílení eura a jistě řada dalších
faktorů.

4.2.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Jak již bylo zmíněno, velmi důležitým a vlivným prvkem německého systému podpory
VEV jsou zahraniční hospodářské komory (dále jen „AHK“). Zástupcem AHK v České
republice je ČNOPK. Ta od roku 1993 podporuje prostřednictvím nabízených služeb české i
německé podniky v jejich činnosti, přispívá k nárůstu obchodní výměny mezi oběma zeměmi
a v neposlední řadě zlepšuje vzájemné hospodářské i osobní vztahy mezi podnikateli
působících na českém, respektive německém trhu. AHK v současné době působí na 125
stálých místech v 85 zemích. Celkem je jimi realizováno 98 % německého zahraničního
obchodu. Existují zde již přes 100 let. První AHK byla založena v roce 1894 v Belgii.184 Svojí
aktivitou se staly zastřešujícími organizacemi podpory zahraničního obchodu. Tyto instituce
se poskytováním služeb zasazují o zájmy německého hospodářství. Tímto přebírají důležitý
úkol podporovat německý obchod v zahraničí ve veřejném zájmu.
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4.2.1. Postavení zahraničních hospodářských komor v systému
podpory VEV
AHK jsou v užším smyslu soukromoprávní spolky založené podle práva státu sídla a
členství je v nich dobrovolné. Jsou svobodnými sjednoceními podnikatelů z Německa a
partnerských zemí s více jak 43.000 členy, z nichž je okolo dvou třetin ze zahraničí a jedna
třetina z Německa. Podnikatelé jakožto členové propůjčují AHK své hlasy, aby je mohly
zastupovat v politice, hospodářství a správě. Od roku 2006 poskytují AHK nejenom
individuální služby, ale vytvářejí celosvětovou nabídku jednotných základních služeb (viz
dále).185
AHK existují ve třech různých formách, a to jako bilaterální obchodní komory,
hospodářské delegace a reprezentace německého hospodářství. Byly vytvářeny DIHK podle
různých kritérií, a to nejprve v těch zemích, které měly hospodářský potenciál a bylo v zájmu
Německa i daných zemí, aby se zde později založila řádná AHK. Příkladem bylo Turecko či
Polsko. Dalším kritériem bylo to, zda tyto země byly pro německé hospodářství zajímavé
z právního nebo politického hlediska, např. Hongkong či Saudská Arábie, ve kterých nebylo
vytvoření řádné AHK možné. Reprezentace jako třetí organizační forma byla založena roku
1992. Byly vytvářeny v těch zemích, ve kterých nebyla možná ani řádná AHK, ani delegace, a
to z finančních nebo organizačních důvodů. Jejich úkolem je vtáhnout co nejvíce zemí do
informačního a poradenského systému, a to především země bývalého Sovětského svazu,
Balkánu, Asie, Pobaltí a Blízkého východu.186 Tyto dvě formy - delegace a reprezentace - se
tedy vytvářejí tehdy, když v zemích, ve kterých by se měla AHK založit, neexistují
dostačující podmínky pro takové založení. Tyto mise potom mají za úkol připravit vytvoření
řádné AHK.187
V Německu jsou AHK úzce spojeny s DIHK. Společně tyto instituce podporují
podnikatele v jejich hospodářských a obchodních vztazích v zahraničí. Intenzivní spolupráce
s německými hospodářskými spolky zaručuje silné podnikatelské a tržní propojení AHK.
Samy zastupují oborově specifické požadavky podnikatelů v zahraničí. Síť AHK v blízké
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vazbě na německé hospodářství odpovídá důležitosti zahraničních trhů pro Německo a
potřebě stále podporovat německé podnikání, a to kvalitativně i kvantitativně.188

Vývoj AHK
Velký vliv na síť AHK mělo vytvoření jednotného evropského trhu a sjednocení
Německa, díky kterému se dostala pomoc k malým a středním podnikatelům. To zahrnovalo
zaprvé zasazení se představitelů vnitřního trhu o vybrané evropské komory, stejně jako
představitelů nových spolkových zemí o vybrané AHK v Evropě, a zadruhé provedení
speciálních opatření ve prospěch vývozu produktů z nových spolkových zemí, např. BMWi
navržený program na podporu odbytu. Od druhé poloviny 90. let se zaměřuje na zpřístupnění
nových rostoucích trhů a využití poradců v životním prostředí a technologiích, což jsou dvě
oblasti, které pro Německo představují výhody na zahraničním trhu hospodářské soutěže. Již
od roku 1996 jsou tito tzv. manažeři v oblasti životního prostředí činní v jednotlivých
regionech pro německou technologii životního prostředí a podporují převážně střední
výrobce. Technologičtí poradci jsou aktivní od roku 1999. Jejich úkolem je poskytovat
poradenství německým a zahraničním podnikatelům ohledně možné spolupráce při
výzkumech a projektech v oblasti přenosu technologií.
Pro další vývoj systémů AHK bylo důležité zkvalitnit poskytování služeb a vylepšit
regionální strukturu. Důraz se kladl především na zavedení rozpočtu a kontroly; jakým
způsobem se budou volit vedoucí (tzv. Assessment Center); certifikování hlavních služeb a
kvalitu managementu. Tato opatření jsou v AHK už zavedena a dále by se měla jen
vylepšovat. Díky nim je práce v AHK profesionální a AHK jsou tak standardní a
srovnatelné.189 Dále se AHK vytvářely v Asii, Latinské Americe, Střední a Východní Evropě.
V květnu roku 1999 byla otevřena kancelář v Dubaji, na začátku roku 2000 v Záhřebu a
v roce 2001 v Bělehradě. Služby poskytované AHK postupem času už nebyly poskytovány
jen bilaterálně, ale byly nabízeny ve spojení s ostatními německými AHK také na trzích
třetích států. Díky tomuto nebylo už cílem jen vytvářet nové trhy, ale vzájemně posilovat síť
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AHK, aby byla co nejtěsněji propojená. Od roku 2002 je celosvětová síť AHK zaměřena
regionálně a vytvářejí se oblastní kanceláře.190
Již od roku 2006 AHK poskytují služby pod jednotnou značkou DEinternational, která
má zaručit jednotnost, co se týče rozsahu a kvality služeb kdekoli na světě. Tento princip platí
pro všechny tři formy AHK. To znamená, že i kanceláře delegátů a reprezentace německého
hospodářství musejí nabízet své služby německým podnikům ve stejné kvalitě a srovnatelném
rozsahu jako řádné AHK. K tomuto je totiž zavazuje značka DEinternational.191 Pod touto
značkou nabízejí AHK německým podnikům služby vysoké kvality po celém světě, aby byly
chráněny při vstupu na trh nebo v jejich rozvíjení se na trhu. Navíc všechny AHK nabízejí
služby přesahující hranice země na přání spolku.192 Mezi tyto služby patří: zprostředkování
obchodních partnerů; vyhledávání kontaktů a informací o trhu; informace ohledně práva
(daňové právo), cla; fiskální zastoupení; navrácení daně z obratu; zakládání firem;
poskytování osobních služeb a služeb ohledně veletrhů.193

Organizační struktura AHK
Díky tomu, že AHK poskytuje služby různým zákazníkům, je její struktura
dispozičních práv relativně komplexní. Zásadní rozhodnutí, zda bude na určitém místě
založena řádná AHK, reprezentace či delegace, je záležitostí DIHK.
Činnost AHK je financována celkem ze tří zdrojů, a to prostředky z veřejných
rozpočtů, příspěvky členských podniků a příjmy za poskytované služby. Při plnění úkolů, kde
AHK vystupují ve veřejném zájmu, se na financování jejich činnosti z veřejného rozpočtu
podílí spolková vláda.194 Za použití takových prostředků je odpovědná DIHK, která má vůči
AHK v tomto směru oprávnění kontroly. V této kompetenci je omezena tím, že plní pouze
poradní a zprostředkující funkci, jelikož nemůže zasahovat do organizace a obchodního
vedení AHK jakožto autonomních a nezávislých komor. DIHK nepřispívá do rozpočtu AHK,
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financuje jednotlivé AHK ze svých zdrojů, pokud se dostanou do obtížných rozpočtových
problémů.195
AHK nesmí být výdělečně činné, je jim ale umožněno ze svých prostředků pokrýt své
náklady, které jim vzniknou poskytováním služeb. Tyto náklady jsou hrazeny díky členským
příspěvkům a honorářům za poskytnuté služby. Pro tento případ platí pravidlo, že čím
konkrétnější a rozsáhlejší je poskytovaná služba jednotlivému podniku, tím snadněji a
úspěšněji se hradí. Není jasně stanoveno, jaké služby by se měly AHK hradit a které ne. AHK
mají v tomto směru silná dispoziční práva, co se týče takto získaných prostředků. Tato práva
jsou ale omezena kontrolní funkcí nad celkovým rozpočtem, kterou vykonávají BMWi a
DIHK. Mezi spolkovou vládou a DIHK byla v 90. letech uzavřena dohoda ohledně omezení
veřejných prostředků poskytovaných AHK na 25 %. Cílem tohoto omezení bylo na jedné
straně zlepšit poskytování služeb a zefektivnit práci v AHK, na straně druhé šetřit spolkový
rozpočet.196
Co se týče personálního obsazení, řádné AHK, delegace a reprezentace zaměstnávají
od 5 do 75 zaměstnanců a v průměru 21 zaměstnanců v jedné instituci. Z pravidla řádné AHK
disponují větším počtem zaměstnanců než delegace a reprezentace. Dnes je ve všech
formách AHK činných 1.700 zaměstnanců.197 DIHK se stará o vzdělání zaměstnanců AHK.
Významným je tzv. tréninkové vzdělávání uvnitř sítě komor pro mladé absolventy.
Nejdůležitější rozhodnutí v AHK činí jednatel, a to na doporučení a návrh DIHK.
Jednatel a další vedoucí zaměstnanci často uzavírají dohody s DIHK. Vedoucí delegací a
reprezentací jsou jmenováni přímo DIHK. Jednatel je v rámci stanov odpovědný za řádné
obchodní vedení. Jelikož právně odpovídá i za hospodaření s veřejnými prostředky, má právo
účastnit se jednání představenstva komory a hlasovat na něm. Dále odpovídá v Německu za
kontakty na důležité instituce v zahraničním styku. Zastupuje tak komoru navenek a uzavírá
za ni smlouvy. Členové AHK si volí ze svého středu čestné členy představenstva a prezidenta,
kteří zastupují jejich zájmy. Úkolem představenstva a prezidenta je podporovat a kontrolovat
činnost AHK v souladu s cíli upravenými stanovami. Je ústředním grémiem pro strategii a
nastavení cílů AHK. Jednatel a představenstvo jsou povinni společně plnit politické zásady
AHK a zastupovat je navenek. V organizační oblasti mají AHK další kompetence, ke kterým
patří právo na vytvoření vlastní, specifické, optimální struktury a oddělení. Často jsou AHK
195
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členěny na oddělení marketingu, veletrhu, hospodářství nebo obchodu, publikace a
zpravodajství, práva, financí a členského servisu.198

Funkce, cíl a úkoly AHK
AHK plní tři funkce odpovídající jejich cíli, který se projevuje ve třech rozměrech, a
jež je odvislý od trojího okruhu zákazníků, kterým AHK poskytují služby. Těmito funkcemi
jsou: oficiální zastoupení německého hospodářství ve veřejném zájmu, z čehož rovněž
vyplývá podpora německých ekonomických zájmů jako celku v daném teritoriu působení
AHK, a propagace Německa jako značky a vhodného místa pro vytváření ekonomických
aktivit, včetně přímých zahraničních investic; zastupování zájmů jejich členů vůči politické,
ekonomické a administrativní sféře; poskytování služeb německým podnikům.199
AHK jsou nejdůležitějšími partnery v zahraničí pro podporu zahraničního obchodu
prostřednictvím BMWi. Zastupují spolu s německými zahraničními zástupci (ambasády a
konzuláty) oficiálně německé hospodářství vůči politice a správě v hostitelských státech. Tato
funkce zavazuje AHK k objektivitě a neutralitě.200
AHK chrání především tržní zájmy německých podniků ve státech jejich sídla.
Zároveň jsou poskytovatelé služeb pro místní podniky, které se také angažují v bilaterálním
hospodářském styku. Konečně vytváří reklamu pro německé hospodářství ve státech sídla.201
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Hlavní cílovou skupinou, kterou AHK podporuje v zahraničním obchodu, tvoří malé a
střední podniky, a to v souladu s všeobecně určeným cílem. Ke konkrétním úkolům náleží:
poradenství ohledně investování a trhu; zprostředkování a organizování obchodních kontaktů;
poskytování informací o hospodářství; zastupování veletržních společností, spolkových zemí
a dalších institucí podpory zahraničního obchodu; vzdělávání v povolání a další vzdělávání.202

Spolupráce AHK s ostatními institucemi v systému VEV
V oblasti podpory obchodu spolupracují AHK tradičně s dvěma německými partnery,
a to institucemi zastupujícími Německo v zahraničí a s GTAI.
Velvyslanectví a konzuláty jakožto instituce zastupující Německo v zahraničí jsou
ústředním partnerem AHK. Rozdělení kompetencí mezi nimi a AHK je jasně určeno. Na
základě dohody uzavřené mezi DIHT, BMWi a AA by se měly podnikatelské otázky předávat
na AHK. Cílem této dohody je omezení nákladů prostřednictvím malých a středních
podnikatelů, kterým je přiblížen trh a zákazníci, dále transparentnost a soustředění na
politickou podporu podnikatelských zájmů. Ve své činnosti se soustředí na politickou
podporu hospodářských a podnikatelských zájmů vůči vládě státu, ve kterém sídlí jedna
z forem AHK.
Přestože byla ujednána tato dohoda o rozdělení kompetencí, je problémem přesné
vymezení úkolů, které předmětné instituce vykonávají. Cílem Spolkové vlády tak bylo
sjednotit pravidla ohledně rozdělení práce, úkolů a zavedení spolupráce. Na základě této
skutečnosti vydaly AA spolu s DIHT v 90. letech dvě doporučení k detailním pravidlům
ohledně vztahů mezi velvyslanectvími a AHK. 203
První oznámení upravuje spolupráci všech představitelů podpory zahraničního
obchodu. Vedle úzké spolupráce bylo tímto zajištěno i propojení s ostatními německými
organizacemi činnými v této oblasti.
Druhé oznámení je konkrétnější a upravuje rozdělení specifických úkolů mezi
instituce zastupující Německo v zahraničí a AHK. Tímto oznámením je také poukázáno na to,
že AHK jakožto soukromoprávní organizace, které i poskytují služby ve veřejném zájmu, by
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měly plnit tyto úkoly: založení a registraci kanceláří a jejich oprávněného personálu vůči
zaměstnancům státu sídla AHK, a to tak, že AHK jednají z pověření Spolkové vlády a jsou
jim poskytovány veřejné prostředky; jednatelé AHK by se měli účastnit návštěv a delegací.
Služby, které poskytují AHK ve veřejném zájmu, zásadně nesmí být nabízeny institucemi
zastupující Německo v zahraničí. O dohodách uzavíraných mezi AHK a institucemi
zastupující Německo v zahraničí musí být vyrozuměno AA a DIHT. Tyto dohody by se měly
co nejvíce blížit praxi a cílovým skupinám. AHK a institucím zastupující Německo
v zahraničí je umožněno uzavírat dohody ad hoc. Instituce zastupující Německo v zahraničí
kontrolují AHK v procesu, zda zahraničním osobám vybraným od AHK může být uděleno
vízum.

4.2.2. Historický vývoj ČNOPK
ČNOPK svým založením v roce 1993 navazovala na práci Delegace německého
hospodářství, která byla založena v Praze o dva roky dříve. Tato první německá instituce
podpory vzájemného obchodu neměla v tehdejším Československu dlouhého trvání a ani
nebyla ve srovnání s některými dalšími delegacemi německého hospodářství ve střední a
východní Evropě příliš aktivní zejména v publikační činnosti.204 Přibývající účast německých
podniků v České republice a výstavba česko-německých hospodářských vztahů vyžadovala
zformování nové instituce, která by byla schopná reprezentovat vhodným způsobem zájmy
podniků zúčastněných na bilaterální hospodářské výměně.
ČNOPK byla založena 16. dubna 1993 ve Valdštejnském paláci za účasti čelních
představitelů obou zemí. Jürgen Möllering byl pověřen prvním výkonným členem
představenstva nově zformované komory.205 ČNOPK měla při svém založení 191 členů a ke
konci roku 1993 již na 240 členů.206 Kromě vedoucího člena představenstva v ní pracovalo 9
stálých spolupracovníků.
Mezi základní cíle nově založené instituce patřily podpora úspěšného zvládnutí
ekonomické, politické i společenské transformace a příprava hospodářství na to, aby se stalo
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garantem růstu a blahobytu.207 Nezanedbatelnou roli sehrála komora také v turbulentních
časech české ekonomiky během první a druhé vlny kuponové privatizace, kdy svým kreditem
bilaterální hospodářské komory pomáhala německým firmám nezabřednout do problémů
české privatizace. ČNOPK převzala úkoly dosavadní německé služby na podporu exportu od
německého velvyslanectví v listopadu roku 1993, což vedlo k výraznému nárůstu poptávky po
službách komory.208
S ohledem na komplikovaný průběh privatizace, která byla doprovázena řadou případů
tunelování podniků, vyvstal mezi členy komory, zejména německými, požadavek na zavedení
rozhodčích soudů při ČNOPK. Proto byla v roce 1994 zřízena pracovní skupina pro smírčí
urovnání sporů, která připravila návrh řádu rozhodčího soudu,209 který byl o rok později přijat
představenstvem ČNOPK. Samotný Rozhodčí soud při ČNOPK byl zřízen a zahájil svoji
činnost v roce 1999.210
Dalším důležitým tématem, kterému se komora začala věnovat od počátku svého
působení v České republice, byla podpora vzdělávání. V polovině roku 1993 se v Praze
poprvé sešla pracovní skupina pro odbornou výchovu a další kvalifikaci. Na základě
průzkumu, provedeným předchůdcem komory Kanceláří delegáta, začala ČNOPK podnikat
kroky ke zlepšení situace nedostatku pracovních sil na obchodních pozicích v průmyslu a
bankovnictví.211 V následujícím roce byla pracovní skupina přeměněna na výbor pro
„Odborné a další vzdělávání“ při ČNOPK.
Nově zřízený výbor začal rychle připravovat koncepci středoškolského studia podle
německého vzoru, tzv. duálního vzdělávání.212 První školou, která se do projektu zapojila,
byla Obchodná akademie na Praze 8 „Kollárova“, která navázala spolupráci s firmou Siemens
za podpory Spolkového ministerstva pro vzdělávání a vědu.
Důležitou službou, kterou komora nabízela svým členům od samého počátku svého
působení v České republice, byla publikační činnost. Od roku 1994 ČNOPK nepřetržitě
207
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požadavkům praxe.
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vydává každé dva měsíce časopis PLUS, jež navázal na měsíční oběžník „Koop-KontaktRundschreiben“ vycházejícího od roku 1993. Vedle časopisů komora ze začátku vydávala
velké množství dokumentů, jejichž cílem byla podpora německých investic v České republice,
a proto přinášely zejména informace o českém právním řádu, pravidlech pro investování
v České republice nebo různé statistické údaje o českém hospodářství.
Významným mezníkem ve fungování ČNOPK byl květen 1995, kdy opustil pozici
výkonného člena představenstva spoluzakladatel komory Jürgen Möllering, aby se mohl
věnovat vedení právního oddělení DIHK.213 Představenstvo na jeho pozici jmenovalo Dietera
Mankowského, který na této pozici setrval po následující 2 volební období, které trvá 6 let,
než byl v roce 2007 nahrazen současným výkonným členem představenstva Bernardem
Bauerem.
Velká devastace životního prostředí a její nedostatečná ochrana nezůstaly bez
povšimnutí aktivit ČNOPK. S ohledem na německé zásady přístupu k ochraně životního
prostředí byla v roce 1996 zřízena pracovní skupina. Jejím cílem bylo monitorovat stav
životního prostředí v České republice a ve spolupráci s německým zastupitelstvím nalézt
možnosti spolupráce mezi dodavateli a odběrateli technologií pro ochranu životního
prostředí.214 Tato oblast zájmu komory se stala nedílnou součástí spektra jejích aktivit a
vytvořením pozice odborného referenta životního prostředí se ČNOPK aktivně zapojovala do
hledání možnosti pro financování investic do životního prostředí či na odstranění starých
ekologických škod.
V roce 2000 opustil vedení ČNOPK po druhém volební období a celkově po šesti
letech coby prezident komory svůj úřad Carl Hahn. Novým prezidentem komory se stal
poprvé český podnikatel Jiří Kunert, předseda představenstva Živnostenské banky. 215 Zbylé
vrcholné představitele ČNOPK společně s jejich roky působení jsou v následujícím přehledu
prezidentů ČNOPK.
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Tabulka 2. Prezidenti ČNOPK
Prezident
Roky působení
Carl Hahn
1993-2000
Jiří Kunert
2000-2002
Karel Drtina
2002-2004
Jiří Škrla
2004-2006
Vladimír Vurm
2006-2008
Radomír Šimek
2008-2012
Rudolf Fischer
2012- ?
Zdroj dat: Výroční zprávy ČNOPK
Po necelých 10 letech fungování ČNOPK a velkém rozšíření svých aktivit došlo
v roce 2002 k dalšímu významnému posunu ve vnímání komory jako hlavního reprezentanta
německého systému podpory VEV v České republice. Založením Společnosti na podporu
hospodářství Saska pod vedením ČNOPK získala činnost komory další rozměr. Se vstupem
České republiky do EU a později do Schengenského prostoru, jež byly kvůli výhodám pro
rozvoj česko-německého obchodu komorou silně podporovány, získala regionální spolupráce
nový význam.
Na saské zastoupení, navázalo v roce 2007 také zastoupení Svobodného státu
Bavorsko pod patronací ČNOPK, které si stanovilo za cíl podporovat a rozvíjet hospodářskou
spolupráci mezi oběma zeměmi za přispění intenzivní spolupráce s obchodními a
průmyslovými komorami v příhraničních oblastech Německa, zejména v Řezně, Pasově a
Bayreuthu. Hlavním zástupcem bavorského zastoupení se stal nově zvolený výkonný člen
představenstva ČNOPK, jež v roce 2007 na nejvyšší pozici v komoře nahradil D.
Mankowského po uplynutí jeho dvou volebních období.216
Posledním významným rokem před oslavami 20 let fungování ČNOPK v České
republice byl rok 2011, kdy proběhla výrazná změna portfolia a rozšíření její nabídky i
působnosti. V roce 2011 otevřela ČNOPK regionální kancelář v Ostravě jako kontaktní
centrum pro členy komory a firmy z Moravskoslezského regionu. Kancelář si stanovila za cíl
podpoření

efektivity využití

potenciálů

hospodářského

Moravskoslezské kraje pro česko-německé obchodní vztahy.

216
217

ČNOPK, „Výroční zpráva 2009“ 48.
ČNOPK, „Výroční zpráva 2012“ 49.

217

a

technologického

zázemí

68
Se změnou německého systému podpory VEV a zformováním GTAI byla nutná i
úprava vzájemným vztahů mezi ČNOPK a GTAI, aby si při svém působení na českém trhu
vzájemně nekonkurovaly, ale naopak doplňovaly spektrum nabízených služeb. V březnu 2011
vstoupila v platnost rámcová dohoda o spolupráci s německými zahraničními hospodářskými
komorami, GTAI a DIHK. Podle této dohody převzal výkonný člen představenstva ČNOPK
společně se zástupcem GTAI v Praze funkci reprezentanta GTAI v České republice.218
Ve změnami nabytém roce 2011 došlo také k velkým organizačním změnám po roce
fungování společnosti AHK Services s.r.o.219 Byla zavedena struktura kompetenčních center
na základě maticových organanizačních struktur marketingových společností, aby byla
zvýšena efektivita zaměstnanců a konkurenceschopnost při poskytování služeb v českoněmeckém obchodě.

4.2.3. Organizační uspořádání a členství v komoře
ČNOPK je etablovanou organizací na českém trhu, která ke konci roku 2012
evidovala více než 590 členů.220 Základní pravidla fungování, organizace i financování
komory jsou zakotveny ve stanovách ČNOPK.
ČNOPK je soukromou právnickou osobou podle českého práva, jejímž nejvyšším
orgánem je členská schůze, jež volí i další představitele komory. Mezi další významné
zástupce komory patří představenstvo221, výkonný člen představenstva a prezident.
Představenstvo je hlavním výkonným orgánem ČNOPK a uvádí úkoly zadané členskou schůzí
do praxe.
Komora má hierarchickou organizační strukturu, na jejímž vrcholu stojí výkonný člen
představenstva a je zodpovědný za celé fungování komory. Prezident není pevně zapojen do
každodenního chodu komory a s ohledem na trvalé pracovní úvazky u vedoucích českých
nebo německých firem se jedná spíše o pozici reprezentační a symbolickou. Nižší
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Ibid.
Jedná se dceřinou společnost 100% vlastněnou ČNOPK, která byla založena v roce 2010. Hlavním cílem je
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administrativní jednotkou jsou oddělení AHK Services a oddělení zastoupení ČNOPK. 222 Jak
je z organizační struktury patrné, velkou roli a nezávislost v rámci komory disponuje dceřiná
společnost AHK Services.
Vydělení nabízených služeb do nové právnické organizace má pouze organizační
význam, ale také umožňuje lepší finanční fungování komory. Na základě svých stanov je
komora nevýdělečnou organizací a její činnost a služby nejsou zaměřeny na dosahování zisku.
Výtěžek z činnosti se používá ke krytí nákladů a k dosahování účelu komory.223 Tím, že jsou
AHK Services dceřinou společností ČNOPK založeny jako společnosti s ručením omezením,
je vedeno jejich účetnictví mimo samotnou komoru. Díky tomuto kroku je fungování
společnosti průhledné a nedochází ke křížovému financování ztrát v rámci komory.
Mezi finanční zdroje ČNOPK zajišťující její fungování patří členské příspěvky a
poplatky za nabízené služby. Nejvyšší podíl na financování komory mají ovšem státní dotace.
Svojí náležitostí k AHK dostává ČNOPK každoročně příspěvky ze spolkového rozpočtu,
jehož výši dojednává BMWi. Protože je komora příjemcem těchto státních finančních
prostředků, je nucena nabízet na základě smlouvy část svých služeb pro podniky z Německa a
České republiky zadarmo. Pro naplnění tohoto závazku ČNOPK poskytuje základní
informační služby o českém hospodářství, právním řádu nebo sociálním systému všem
zájemcům o její služby. Analytická a rešeršní činnost využívající lidský kapitál komory je
poté nabízena a zpoplatněna v rámci AHK Services. Na základě angažovanosti státu při
financování ČNOPK, která má soukromoprávní charakter, je činnost ČNOPK dobrým
příkladem fungování uplatnění metody partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem při
zajišťování veřejných statků v Německu.

Členství
ČNOPK je členská, soukromoprávní organizace, založená podle českého práva. Od
svého založení v roce 1993, kdy měla komora 191 členů, se jejich počet více než
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ztrojnásobil.224 Možnosti členství v ČNOPK jsou trojího typu. Řádné členství, mimořádné
členství a čestné členství. Řádnými členy mohou být fyzické a právnické osoby v Německu
nebo České republice, které se podílejí na česko-německých hospodářských vztazích.
Mimořádnými členy mohou být fyzické a právnické osoby, které prokazatelně podporují
účely komory. Osobnostem, které se zvláště zasloužily o podporu česko-německých
hospodářských vztahů nebo jiných účelů komory je na základě 2/3 většiny přítomných na
členské schůzi přiděleno čestné členství.225 Pro řádné členství v komoře je nutno platit
každoroční příspěvek na její fungování. Výše příspěvku se odvíjí od hodnoty ročního obratu,
jak je uvedeno v tabulce níže.
Tabulka 3. Roční členské příspěvky v ČNOPK226

roční příspěvěk (v
Kč)
roční obrat (v mil.
Kč)

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

10000

20000

30000

40000

50000

0-19

20-99

100-999

1000-9999

>9999

Členství v komoře s sebou přináší řadu výhod. Mimo možnosti práva účastnit se
členských schůzí, podávat návrhy a vykonávat hlasovací právo mají členové nárok na
podporu a poradenství komory ve všech záležitostech, které jsou v kompetenci komory.
Analytické služby ČNOPK včetně publikací jsou členům k dispozici za zvýhodněné ceny a
v některých případech stanových výkonným členem představenstva bezplatně.
Samozřejmostí je pro členy přednostní pozvání na diskusní i společenské akce. Další
výhoda členství v komoře byla doplněna v roce 2013 pro zvýšené vzájemné interakce mezi
členy. Pomocí služby Member for Members, kde komora vystupuje jako prostředník, sami
členové nabízejí ostatním kolegům své produkované služby za zvýhodněných podmínek.227
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4.2.4. Služby ČNOPK v rámci podpory VEV
ČNOPK je všeobecně považována za ústřední prvek německého systému podpory
VEV, který funguje na bázi úzké spolupráce s českými a německými podniky působícími
v České republice. Nabízí velké množství služeb od informativních, analytických po
vzdělávací, které přispívají k prohlubování česko-německé obchodní výměny. Protože AHK
působí v 80 zemích po celém světě, byly v roce 2006 zavedeny standardy kvality pod značkou
DEinternational platné pro všechny AHK, tedy i pro ČNOPK. Poskytování služeb pod
jednotnou značkou DEinternational nabízí ČNOPK německým podnikům služby vysoké
kvality stejně jako ostatní AHK po celém světě, aby byly chráněny při vstupu na trh nebo
v jejich rozvíjení se na trhu. Na základě smlouvy s BMWi, jako přispěvatele fungování
ČNOPK, musí své služby komora nabízet i na německém trhu. Tuto činnost stejně jako
ostatní AHK koordinuje s DIHK.

Poradenství
Poradenská činnost patřila mezi základní služby nabízené ČNOPK. Již od prvního
roku svého působení na českém trhu umožňovala komora svým členům získávání informací o
českém trhu. V prvních letech po založení České republiky zpravidla německé podniky
sháněly české partnery pro částečné přemístění výroby. Požadovány byly především
informace o jménech, adresách a kontaktních osobách potencionálních dodavatelů a
odběratelů a velmi žádané byly rovněž informace o možnostech zakládání společných
podniků.228
V současné době je spektrum nabízených služeb daleko širší než bylo v počátcích
fungování ČNOPK. Důvody pro tuto skutečnost tkví v signifikantním nárůstu česko-německé
obchodní výměny, 200 % nárůstu stálých zaměstnanců ČNOPK, v celospolečenském
rozšíření povědomí o komoře i jejích kvalitních službách odpovídajících standardům jednotné
značky DEinternational pro všechny AHK.
Poskytování služeb bylo v roce 2011 vyčleněno do samostatné dceřiné společnosti,
jejímž 100 % majoritním vlastním je ČNOPK. Hlavní zaměření poradenství a služeb
228

Pro ilustraci v roce 1993 bylo zaznamenáno 20-30 poptávek po službách ČNOPK. S ohledem na rostoucí
česko-německou obchodní výměnu již v roce 1996 dosáhl nárůst poptávaných služeb o 400%. Většina dotazů
pocházela od podniků a institucí z bývalého západního Německa, ale zároveň se zvýšil podíl nových spolkových
zemí a českých firem. V roce 2013 těchto poptávek, dotazů bylo za den přes 400.
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spočívalo v podpoře pronikání vstupu členů komory na český a německý trh. V roce 2012
v této oblasti poradenství zpracovali zaměstnanci komory více než 200 poptávek českých a
německých firem.229 Mimo podporu odbytu a průzkumu, které byly nabízeny v rámci
individuálních služeb nebo speciálních projektů, nabízela ČNOPK poradenství pro investory,
právní poradenství a účetní a daňové služby.
Vydělením služeb do AHK Services vznikla tzv. kompetenční centra, která rozvíjela
odborné kompetence zaměřené na specifická témata v oblasti potravinářství, inovačních
technologií, trvale udržitelné energetiky a ochrany životního prostředí. 230

Veletrhy
Podpora veletrhů od ČNOPK patří od počátku její existence k základním
instrumentům podpory rozvoje česko-německého hospodářství. V roce 1993 převzala komora
zastoupení veletrhů od Kanceláře delegáta německého hospodářství pro veletrh v Kolíně,
Berlíně a Norimberku, včetně veletrhu hraček. V témže roce bylo pro tyto veletrhy získáno
105 českých vystavovatelů a několik tisíc dalších odborných návštěvníků.231
Podpora veletrhů a výstavnictví má dlouhou tradici a je jedním z pilířů podpory VEV.
Tuto oblast má na starosti AUMA, ale protože ČNOPK v České republice disponuje lepší sítí
kontaktů a lepším uznáním společnosti, přebírá v oblasti výstavnictví roli AUMA, která by
měla být koordinátorem podpory tohoto segmentu trhu. Na tomto základě byla v roce 2000
rozšířena zodpovědnost ČNOPK na další německé veletržní centrum, a to Stuttgart.
Od roku 2008 ČNOPK aktivně podporuje navazování a prohlubování obchodních
kontaktů německých firem v České republice prostřednictvím prezentace na veletrzích
v Brně. Jakožto zástupce nejvýznamnější veletržní společnosti v České republice provádí
akvizice německých vystavovatelů a odborných návštěvníků. Nabízí jim své služby při
přípravách, realizaci a následném vyhodnocení jejich veletržní prezentace.
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Více o nabízených službách ČNOPK a jejich aktuální stavu na: ČNOPK, „ AHK Services s.r.o.“
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Inovační technologie
Dalším významnou oblastí, ve které nabízí ČNOPK své služby pro členy a širokou
veřejnost, jsou s ohledem na neustále se zvyšující nároky ohledně znalostní ekonomiky
inovační technologie. Krátce po založení kompetenčního centra Inovativní technologie v září
2011 navázala AHK Services, zodpovědná za tuto politiku, úzkou spolupráci se Škodou Auto
za účelem zlepšení dostupnosti kvalifikované pracovní síly v České republice.
Dalšími prostředky podpory rozvoje tohoto oboru jsou odborné přednášky, „round
table“, či semináře. Ale s ohledem na úzké propojení ČNOPK s veletrhem v Brně, který
zastupuje, podporuje tuto inovativní oblast hospodářství i na veletrzích. AHK services pro
vystavovatele organizuje na veletrzích individuální kooperační rozhovory. Na této kooperační
burze mají němečtí vystavovatelé a zúčastněné české výzkumné instituce, univerzity a
inovační firmy možnost získat kooperační partnery ve vědě, výzkumu a hospodářství sousední
země.232

4.2.5. Výsledky postavení ČNOPK v německém systému podpory
VEV v České republice
Cílem německého systému podpory VEV je zejména orientace na malé a střední
podniky, což převzala jako svoji roli i ČNOPK. Pro zhodnocení jejich role v rámci ČNOPK
poslouží analýza řádných členů komory i složení představenstva. Mezi členy komory je
nadměrný počet zástupců velkých podniků a poradenských firem, zejména právních kanceláří
a auditorských společností, naopak zástupci malých firem jsou zastoupeny výrazně
podprůměrně. Ke stejnému výsledku dospějeme i při analýze složení představenstva ČNOPK.
Za 20 let působení ČNOPK v České republice byla převážná většina členů představenstva
z velkých německých nadnárodních firem, nejčastěji z firem Siemens, Volkswagen a
energetických firem.
Možným vysvětlením může být fakt, že velké firmy na základě většího počtu lidského
kapitálu, a tím pádem větším množstvím německých pracovníků působících v českých
dceřiných firmách, disponují větším množstvím času pro hospodářské a společenské aktivity.
U velkých nadnárodních společností hrají ovšem velkou roli také korporátní vztahy a
společenská odpovědnost firem, které přispívají k vyšší angažovanosti těchto firem
232
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v aktivitách komory.

Na druhou stranu nemohou malé a střední podniky kvůli jejich

omezeným finančním a personálním prostředkům nabízet stejnou výkonnost jako velké
nadnárodní koncerny.
ČNOPK je na základě svých personálních a kompetenčních zdrojů centrální aktérem
podpory VEV v České republice. Organizační struktura komory a její fungování jsou
ovlivněny původem profesní komory, spadající pod DIHK. Hlavním orgánem komory je
členská schůze, která schvaluje výkonného člena představenstva a čestného prezidenta.
Zajišťování každodenního chodu organizace má na starosti výkonný člen představenstva,
který má k dispozici celý zaměstnanecký aparát ČNOPK. Zároveň je hlavním reprezentantem
komory a jejích členů, kterým je zavázán zastupovat jejich zájmy.
Velká rozmanitost prostředků a cílů podpory VEV, které ČNOPK podporuje, s sebou
přináší široké množství konfliktů. Reprezentovat zájmy pestrého spektra členů, plnit cíle
daných DIHK i naplňovat politická zadání BMWi je složité spojit do jednotné účinné politiky.
Na jedné straně podle veřejného zadání největšího přispěvatele BMWi by měla ČNOPK
podporovat působení nových, zejména malých a středních podniků na českém a německém
trhu, na druhé straně již etablovaní podnikatelé na trhu mají jiné požadavky. Proto některé
kroky ČNOPK mohou vést k neplnění státního zadání nebo k nereprezentování zájmů svých
členů, které by měla podle stanov zastupovat.
Členové ČNOPK na rozdíl od státu očekávají, že jim členství v komoře přinese ve
formě specifických služeb pozitivní stimuly v jejich obchodování. K zajištění spokojenosti
svých členů nabízí ČNOPK po zaplacení ročního členského příspěvku benefity, které jsou
určené pouze členům komory. Mezi nejčastěji využívané a pozitivně hodnocené patří setkání
„Jour fixe“ konané každý měsíc.
ČNOPK je financována převážně z veřejných prostředků, a proto musí lobovat za
prosazování svých zájmů v rámci DIHK a BMWi. Úspěch lobbingu je odvislý od plnění
úkolů daných veřejnými institucemi. Protože se tyto aktivity plně neztotožňují se službami
upřednostňovanými členy, dochází ke konkurenci úkolů, které musí ČNOPK plnit. Přesto jak
je patrné ze struktury nabízených služeb ČNOPK, převažuje upřednostňování naplňování
veřejného zájmu před zájmy členů komory.
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5. Závěr
V této diplomové práci bylo zkoumáno postavení ČNOPK v německém systému
podpory VEV pomocí nástrojů analýzy institucionální ekonomie, které byly využity
především pro definici pravomocí a organizační struktury, umožnily lepší pochopení
funkčních souvislostí v německém systému podpory VEV.
Konkrétně se ukázalo, že německý systém podpory VEV je stále charakteristický
svým třípilířovým uspořádáním hlavních aktérů BMWi, AA a AHK. Je to dáno především
tím, že tyto klíčové organizace disponují největšími pravomocemi, které jim přisuzuje
rozdělení kompetencí na úrovni spolku. Druhým důvodem je skutečnost, že tyto centrální
instituce rozdělují finanční prostředky spolku mezi další aktéry a tím ovlivňují jejich politiky.
Výsadní postavení v procesu tvorby státního rozpočtu a rozdělování financí má BMWi, které
vyjednává objem prostředků na podporu VEV pro GTAI a AHK. Přes tento fakt a velké
množství dalších zapojených aktérů je stále možné označovat německý systém podpory VEV
jako třípilířový, přestože s pokračujícím procesem evropské integrace bude pravděpodobně
docházet k duplicitám v podpoře VEV a možnému narušení tohoto typického, třípilířového
uspořádání.
Přestože jsou ČNOPK, resp. AHK navenek nejviditelnějším aktérem německého
systému podpory VEV jejich postavení v podpoře VEV není výsadní. Bezesporu patří mezi
nejdůležitější poskytovatele služeb podnikatelům při jejich pronikání na zahraniční trhy, což
je dáno tím, že mají bohatou zkušenost se zastupováním zájmů podnikatelů, jelikož jsou
zřizovány DIHK. Samostatnou činnost komor ale omezuje jejich závislost na přísunu
finančních prostředků od spolku, protože jejich příjmy z členských příspěvků a poplatků za
poskytování služeb nejsou dostatečné pro naplňování cílů funkcí ČNOPK. V oblasti podpory
VEV a managementu příslušných systémů tedy představuje rozhodujícího institucionálního
aktéra BMWi. Tato skutečnost je založena na roli ministerstva při rozdělování finančních
prostředků a koordinaci systému podpory VEV.
Kvůli velkému množství aktérů zapojených do německého systému podpory VEV,
kterých je v současné době více než 70, se řada aktivit jednotlivých institucí překrývá, a proto
jsou vytvořeny mechanismy pro rozdělení pravomocí, jež mají zamezit vzniku kompetenčních
duplicit a navzájem si konkurujících struktur. Nejlepším příkladem vzájemné spolupráce mezi
institucemi jsou výměny zaměstnanců mezi jednotlivými aktéry, které organizuje BMWi. I
přes tyto snahy dochází ke kompetenčním sporům mezi jednotlivými aktéry systému podpory
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VEV, neboť nejsou jasně vymezeny pravomoci zapojených institucí. Tento jev je patrný
zejména ve vztahu BMWi a AA, protože s nárůstem ekonomizace zahraniční politiky došlo
k přenesení zájmu německých zahraničních zastoupení na podporu VEV. Nedostatečné
rozdělení kompetencí mezi jednotlivými aktéry má za příčinu duplicitní vykonávání podpory
VEV a nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, což je zřetelné v nabídce služeb
GTAI a ČNOPK, kdy především jejich informační činnost trhů jsou si velice podobné, a ve
velké míře se překrývají.
AHK, resp. ČNOPK jsou specifickým nástrojem, pomocí kterého si Německo jako
světová obchodní velmoc vytváří příznivé podmínky pro své exportní pronikání na český trh.
Přestože bilaterální a multilaterální zahraniční obchodní komory rozhodně nejsou pouze
německým specifikem, je zřejmé, že v této podobě, rozsahu a míře komplexnosti i
systematičnosti si je jako promyšleně využívaný nástroj podpory svých zahraničních
ekonomických zájmů může dovolit pouze ekonomická mocnost, mezi které Německo
bezesporu patří.
ČNOPK se po dobu dvacetiletého působení v České republice stala významnou a
respektovanou institucí. Jako bilaterální hospodářská komora přispěla k rychlému procesu
privatizace české ekonomiky a pomohla definovat roli, kterou měli zahraniční investoři
v průběhu transformace. ČNOPK se stala důležitým reprezentantem českých a německých
firem. Pomocí svých aktivit a nabízených služeb zásadně přispěla ke změně české ekonomiky
a k rychlému rozvoji česko-německých hospodářských vztahů. Mezi nejvýznamnější aktivity
komory během její dvacetileté existence patřily podpora vzdělávání, zejména německého
duálního systému středního školství, vytvoření smírčího soudu, který v počátku českého
procesu transformace suploval nedostatečnou institucionální vybavenost České republiky či
poradenství investorům při jejich vstupu na český trh.
Obchodní výměna mezi Českou republikou a Německem měla od roku 1989
dynamicky rostoucí charakter, který potvrdil roli Německa jako hlavního obchodního partnera
České republiky. Německo má od poloviny 90. let 20 století zhruba více než 30 % podíl na
českém exportu zboží a služeb. Vstupem České republiky do Evropské unie a na jednotný
evropský trh došlo k posílení vzájemné provázanosti obou zemí a k zintenzivnění
hospodářské spolupráce. Přes velký rozvoj hospodářské výměny mezi oběma zeměmi zůstalo
cílem ČNOPK prohlubování hospodářských a podnikatelských vztahů mezi Českou
republikou a Německem. Došlo ovšem ke změně nabízených služeb, kdy hlavní změnou bylo
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vytvoření samostatné dceřiné společnosti AHK Services, která pod svoji střechu sdružuje
všechny nabízené služby komory. Přestože by ČNOPK jako profesní korporace měla hájit
zájmy svých členů, není tomu tak ve všech případech. Kvůli omezeným vlastním finančním
prostředkům a závislosti na přísunu financí od spolku, resp. BMWi, musí plnit jeho zadání.
ČNOPK tedy plně nerespektuje zájmy svých členů, protože většina z členů jsou v komoře
dlouhodobě a mají jiné priority než jeden z cílů, jež je pro ČNOPK stanovený BMWi a
kterým je podpora vstupu nových investorů na český, respektive německý trh.
Na základě těchto poznatků tedy nebyla jednoznačně potvrzena teze že „AHK jsou
hlavním prvkem německého systému podpory VEV, který je charakteristický svým
třípilířovým uspořádáním, a jejich hlavním cílem je podpora menších a středních podniků“.
Přestože AHK nabízejí nejvíce služeb a jsou nejbližším partnerem pro podniky v podpoře
VEV, nelze na základě analýzy kompetencí jasně potvrdit hlavní roli AHK. Důvodem je pro
to podřízené postavení AHK vůči BMWi, které komorám přiděluje finanční prostředky, a
AHK nemohou samovolně rozhodovat o svém jednání. Německý systém podpory VEV je
v době napsání práce stále třípilířovým, ale podle názoru autora této práce je s pokračujícím
trendem evropské integrace, který byl finanční krizí z roku 2007 urychlen, pravděpodobná
změna. Přestože německé instituce odmítají přenos pravomocí v oblasti podpory VEV na
nadnárodní úroveň, je proces postupující europeizace VEV nevyhnutelným krokem. Jedinou
platnou tezí ze stanovených cílů tak je, že AHK nabízejí nejvíce služeb malým a středním
podnikům. Jak bylo ukázáno na příkladu analýzy nabízených služeb ČNOPK, většina jich
míří na podporu malých a středních podniků, protože jsou pro ně zvýšené transakční náklady
přístupu na zahraniční trhy vyšší než pro velké nadnárodní firmy, které disponují
dostatečnými finančními i personálními prostředky pro vstup na zahraniční trhy.
Ačkoliv je německý systém podpory VEV hodnocen v celosvětovém srovnání velmi
pozitivně, měly by být pro zachování konkurenceschopnosti celého systému v pokračujícím
procesu globalizace přijaty nezbytné reformy. Vytvoření standardu kvality v podobě
DEinternational a rozdělení nabízených služeb AHK by měly být prvním krokem k posílení
role volné hospodářské soutěže. Dalším by mělo být pokračování vyčleňování nabízených
služeb pro podporu VEV u všech aktérů zřizovaných státem do nezávislé instituce založené
podle soukromého práva. Tento krok by umožnil zavedení otevřených výběrových řízení, do
kterých by se mohli zapojit i soukromé společnosti. Zavedení těchto tržních mechanismů by
vedlo ke zvýšení konkurence a při dobře stanovených podmínkách výběrových řízení, které
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by respektovaly standardy kvality, ke zkvalitnění a rozšíření služeb. Díky většímu množství
zapojených soutěžitelů o veřejné zakázky by byl vytvořen tlak na cenu služeb. Tím pádem by
došlo pro stát ke snížení nákladů na podporu VEV. V neposlední řadě by došlo k posílení
spolupráce se soukromým sektorem, což by umožnilo lepší odezvu na skutečná přání a
požadavky zástupců podnikatelů.
I přesto, že se podpora VEV snaží o zvýšení efektivnosti, nemělo by se zapomenout na
to, že její možnosti jsou omezené. Úspěch německých podnikatelů na zahraničních trzích
závisí více na kvalitě jejich produktů a nabízených služeb, cenové konkurenceschopnosti a
v neposlední řadě na makroekonomických rámcových podmínkách světového hospodářství.
Pro úspěšnou podporu VEV je také zapotřebí urychlit postupující liberalizaci zahraničního
obchodu v rámci WTO, aby byly zajištěny rovné a spravedlivé podmínky pro přístup na
zahraniční trhy pro všechny subjekty, jež jsou zapojené do mezinárodního obchodu.

Summary
This master thesis studied the position of the Czech-German Chamber of Commerce
and Industry in the German system of export support having used the analysis tools of the
institutional economy. These steps allowed better understanding of functional coherence in
the German system of export support.
It has been proved, that German system of export support is characteristic for its three
pillar setup of main participants that are BMWi, AA and AHK. It is caused by the fact that
these key organizations are granted bigger amount of competences mainly thanks to their
status of association. The second reason is that these central institutions divide financial
resources of the state to other actors and by doing so the influence their daily politics. The
privileged position in the process of composition of the state budget belongs to BMWi that
negotiates the amount of money to be sent to the system of export support, and organizations
like GTAI and AHK. Although this fact and big amount of other participating actors it is still
possible to call the German system of export support as three pillar. With a forthcoming
process of European integration it is highly possible that more duplicity in the export support
will appear, which will apart current three pillar system.
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Although the CNOPK is seen as the most important participant in the German system
of export support its position in the system is not privileged. It, with no doubts, belongs to the
most important service providers for entrepreneurs in their conquering of new foreign
markets. It is founded on its rich experience with the representation of businessmen, because
there are run by DIHK. The individual activities of the chamber are restricted by their
addiction to money provided by the state, because their own income from offered services
does not cover their expenses. In the area of export support and management of this system
BMWi is the main decisive institutional actor. This fact is based on the competences held by
BMWi in the field of financial distribution and coordination of the system of export support.
Due to a big number of participants in the German system of export support,
mechanisms are created for a distribution of competences that will prevent a creation of
duplicities and rivalry structures. The best example of the cooperation between the institutions
is the exchange of co-workers between the most important participants that is organized by
the BMWi. In spite of the cooperation activities, struggle for competences take place between
the actors. This happens mainly due to lack of explicit division of powers. This tendency is
evident from the relationship between BMWi and AA. With the gradual economization of the
foreign affairs German embassies put more emphasis on the system of export support.
Unsatisfied division of competences could be well seen in the service offer of GTAI and
ČNOPK, where mainly their information activities are pretty much the same.
ČNOPK (AHK) is a specific tool, which is used by Germany as a world economic
power to promote its conquering of the Czech economic market. Although bilateral and
multilateral foreign chambers aren’t only German particularity, itis clear that they could be
ran in such complexity and extent only by a great economic power, to which Germany
belongs without any doubts.
ČNOPK has become after more than 20 years of existence an important and trustful
institution. As a bilateral chamber of commerce, it supported fast process of privatization of
the Czech economy and helped to define the role of foreign investors in this process. The
chamber became import voice of entrepreneurs. The chamber contributed to the
transformation process of Czech economy to a fast development of Czech-German economic
relations by using its activities and offering services. The most important services provided by
the chamber encompass support of education, creation of court of conciliation or consulting
services to the new investors coming to the Czech Republic.
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The economic relations between the Czech Republic and Germany since 1989 has
dynamic character, which is proved by Germany being the most important economic partner
for the Czech Republic. Despite the development, there hasn’t been any change to the goals of
chamber in its participation in the Czech Republic. There has been a slight change in the
services, which are nowadays run by a private company AHK Services that was founded by
the chamber.
On the basis of above mentioned findings it has not been proved that AHK plays the
most important role in the German system of export support. However AHK offers broad
range of services and is key partner for entrepreneurs in export support, it cannot be strictly
said that AHK is the most important participant. The reason for this is the inferior relationship
of AHK towards BMWi, which distributes money from state budget to AHK. The German
system of export support has been so far three-pillar but under the pressure of forthcoming
process of globalization and europeisation which was fastened during the economic crisis
2007 will be changed in the future. The only proved proposition set in the introduction of this
master thesis is the one that stated the key role of small entrepreneurs in the ČNOPK.
Although the German system of export commerce is positively recognized worldwide,
there has to be approved new reforms to maintain competitiveness in the upcoming process of
globalization. The creation of standards, in the form of DEinternational and the division of
services from AHK to a separate firm, should be first steps towards free economic
competition. The next step should the connection of a private sector with the system of export
support that will raise a competitiveness and would allow the state to save money on expenses
for export support. It will be followed by the quality improvement and expenditure of
services. Lastly, the key cooperation between state and private sector will be enhanced and
demands of private entrepreneurs will be better reflected.
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Příloha č. 3: Nejvýznamnější obchodní partneři Německa v letech 2011 a 2012 (tabulka)
Země

2012

2011

Změna oproti předešlému
roku

Celkový podíl v roce
2012

v miliardách
euro
169,2 167,4

1,1

8,4

Nizozemsko
Čínská lidová
republika
Spojené státy
americké
Velká Británie

157,6

151,2

4,2

7,9

143,9

144,4

-0,3

7,2

137,4

122,3

12,3

6,8

115,7

110,3

4,9

5,8

Itálie

105,1

109,9

-4,3

5,2

Rakousko

95,1

94,7

0,4

4,7

Švýcarsko

86,5

84,9

1,9

4,3

Belgie

83

85,3

-2,8

4,1

Rusko

80,5

75,3

6,9
4
Zdroj dat: Spolkový statistický úřad
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Příloha č. 4: Prezidenti ČNOPK (tabulka)
Prezident
Roky působení
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Vladimír Vurm
2006-2008
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2012- ?
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Příloha č. 5: Roční členské příspěvky ČNOPK (tabulka)
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