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Po volbách v SRN – zvýšený zájem německých podniků o Českou republiku 

Výsledek parlamentních voleb zřejmě neuspokojil německé hospodářské kruhy. Hned první den po 
volbách oslovil neobvykle vysoký počet německých firem Sdružení českých podniků v Německu – 
VTUD se žádostí o informace o kooperačních možnostech s českými podniky a o rámcových podmínkách 
podnikání v České republice.  
 
 
Odpověď CDU, SPD a FDP na náš dotaz ohledně přechodných období 

Sdružení českých podniků v Německu – VTUD se obrátilo na generální sekretáře CDU, CSU, FDP a 
SPD se žádostí o stanovisko k otázce přechodných období. 
 
CDU vyjadřuje potěšení z rostoucího angažmá českých firem v Německu. Slibuje realizaci opatření k 
volnému pohybu pracovních sil, současně ale konstatuje, že přechodná období budou muset být dodržena.  
 
SPD ve své odpovědi klade důraz na to, že o prodloužení přechodných období se bude rozhodovat v úzké 
koordinaci s evropskými partnery a německá strana bude usilovat o řešení, spočívající na vzájemné 
dohodě.  
 
FDP se vyslovuje zásadně pro liberalizaci trhu služeb v Evropě a zdůrazňuje, že se staví za princip země 
původu. Ve výjimečně citlivých branžích je FDP pro velkoryse koncipované přechodné lhůty.  
 
CSU se zatím nevyjádřila.  
 
Stanoviska CDU, FDP a SPD pokládá vedení VTUDu za velmi dobrou bázi pro věcnou diskusi o 
otázkách, které mají značný význam pro činnost českých firem v SRN. 
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Investiční pobídky ve východním Německu nebudou kráceny 

Dobrá zpráva z Bruselu pro potenciální investory v nových spolkových zemích, tedy i pro české podniky: 
Německo zde může nadále poskytovat nejvyšší stupeň podpory – tzv. regionální status IIIA zůstává do 
roku 2010 v platnosti. 
 
V praxi to znamená, že spolková vláda a spolkové země mohou nést u velkých investorů až 30 % 
investičních nákladů, u malých a středních podniků k tomu přijde ještě dalších 10 až 20 %. Tato 
maximální výše podpory byla zpochybněna poté, co v některých východoněmeckých regionech příjem na 
osobu překročil 75 % průměru EU. Od roku 2010 by se měl příspěvek státu snížit ze 30 na 20 %. 
 
 
Používání vlastního personálu při přeshraničním vykonávání služeb v SRN 

Sdružení si ověřilo svůj právní názor na výklad přístupových pravidel v oblasti přeshraničního 
poskytování služeb u Spolkové agentury práce. 
 
Dle sděleni Agentury mohou společnosti z ČR při poskytování přeshraničních služeb (tj. nepravidelných 
a dočasných služeb) např. v rámci smluv o dílo anebo servisních smluv používat svůj vlastní kmenový 
personál bez nutnosti žádat o pracovní povolení. Pro vycestování do SRN není již zapotřebí žádat na 
německém velvyslanectví v Praze o cestovní vízum. Toto neplatí, pokud se jedná o služby z oblasti 
stavebnictví, čištění budov, inventáře, dopravních prostředků a vnitřní dekorace.  
 
 
Zahraniční příjmy ze závislé činnosti se nemusí v SRN zdaňovat 

Podle oběžníku spolkového Ministerstva financí z 21.7.2005 nemusí němečtí daňoví rezidenti platit v 
SRN daň z přijmu, pokud se jedná o příjmy ze země, se kterou má SRN smlouvu o zamezení dvojitého 
zdanění, tedy i Českou republiku. 
Daňově relevantní je jenom případná daňová progrese. Podmínkou je, že rezident předloží potvrzení, že 
tyto příjmy byly již zdaněny v zahraničí. Jako doklad slouží zpravidla platební výměr zahraničního úřadu 
a doklad o zaplacení. Při příjmech do 10.000 Euro německé úřady doklad o zaplacení nevyžadují.  
 
 

!!!! Připravuje se – akce - připravuje se – akce - připravuje se – akce - připravuje se – akce  !!!! 
 
VTUD připravuje dvě konference 

Sdružení českých podniků – VTUD plánuje na listopad 2005 v Brně a Berlíně dvě conference. Společně 
se spolkovou agenturou Invest in Germany se uskuteční v Brně konference s názvem „Investiční pobídky 
pro české firmy v Německu“ dne 15. listopadu 2005. Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky 
je v Berlíně plánováno „Setkání českých podniků s českými hospodářskými diplomaty v Německu“ na 
30. listopadu 2005. Podrobnosti přineseme v příštích týdnech na našich webových stránkách. 
 
V Berlíně, dne 23.09.2005 Váš VTUD 
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