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KORONOVIROVÁ KRIZOVÁ OPATŘENÍ V NĚMECKU
A JEJICH MOŽNÝ DOPAD NA ČESKÉ OBČANY A PODNIKATELE
Vzhledem k celosvětové pandemii nového typu koronoraviru, označovaného jako
Covid-19, přistoupilo i Německo k razantním opatřením na ochranu svých obyvatel.
Celková situace je v Německu specifická především vzhledem ke státnímu uspořádání,
kdy jsou některé kompetence (například ve věcech bezpečnosti či hranic) v kompetenci
spolku jako celku, a další kompetence jsou naopak svěřeny přímo jednotlivým spolkovým
zemím (jde například o školství).
Z hlediska závislosti české ekonomiky na tu německou, se očekávají dopady i na podniky a fyzické
osoby, které jsou s německými výrobci a zaměstnavateli úzce provázáni.

Uzavření a kontrola hranic
Ačkoliv Německo své hranice s Českou republikou neuzavřelo, učinila tak Česká republika
samotná. Z nařízení Vlády ČR nikdo nesmí vycestovat za hranice. Výjimka je stanovena pouze pro
tzv. pendlery, tedy pro osoby, které pracují do 100 km za českými hranicemi, kompletní zrušení
opatření Vláda ČR na svém jednání 19. března odmítla.
Německo zavedlo na hranicích s Rakouskem, Francií, Lucemburskem, Dánskem a Švýcarskem
hraniční kontroly. Pouze určité skupiny osob mohou překročit hranice do Německa.
Přeshraniční pohyb zboží není omezen. Stejně tak není pro občany Německa a lidi bez německého
státního občanství, tedy například osoby s pobytem v Německu (občané EU), zakázáno vycestovat
za hranice. Ministerstvo zahraničí ovšem důrazně doporučuje do zahraničí nevyjíždět. Dále je
třeba upozornit na to, že i když Německo samotné vycestování nezakazuje, mnohé další země
své hranice uzavřely, jako právě Česká republika.

Uzavření obchodů a pozastavení některých služeb, zákaz shromažďování většího počtu
lidí
Spolková vláda spolu se spolkovými zeměmi připravila jednotné základní omezení, týkající se
obchodům služeb a shromažďování, které musí dodržovat všechny spolkové země. Jsou uzavřeny
obchody a služby vyjma: potravin, trhů, donáškových služeb, lékáren, drogerií, bank, benzínových
pump a velkoobchodů.
Uzavřeny jsou bary, kluby, divadla, muzea, kina, zoo, sportovní zařízení a hřiště. Zakázáno je
i shromažďování lidí v rámci spolků, ve sportovních a jiných volnočasových zařízeních, v kostelích,
synagogách, mešitách a jiných náboženských místech. Zákaz vycházení se dá očekávat na úrovni
spolku i jednotlivých spolkových zemí po 21. březnu.
Většina spolkových zemích také uzavřela školy a školy.

Uzavření některých velkých výrobních podniků
Z hlediska úzké provázanosti české ekonomiky na tu německou, je nutné sledovat, jak rychle se
německá ekonomika postaví na nohy a s ní i některé podniky v České republice, které pravidelně
dodávají své zboží a služby především velkým německým automobilkám. To samé platí i pro
fyzické osoby – občany ČR – kteří dojíždějí do Německa za prací.
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Stejně jako někteří čeští výrobci, zaměstnávající tisíce zaměstnanců, tak i přední němečtí
podnikatelé uzavírají na několik týdnů svou výrobu. To může mít dopad především na české
občany, žijící v Německu, nebo české občany – pendlery, a v neposlední řadě také na české
podniky, kteří dodávají těm německým své zboží či služby. Žádostí o tzv. „Kurzarbeit“ rapidně
přibylo a administrativní zátěž s nimi spojená byla snížena.
Prozatím byla výroba na pár týdnů pozastavena např. u bavorského BMW, dále také u výrobce
elektro aut Tesla, dále pak o jednotlivé auto výrobce spadající pod koncern Daimler (např.
Mercedes), dále pak VW, Opel či Ford.

Chystaná pomoc od státu
Německá vláda je připravena pomoct nejenom podnikům zasaženým krizovými opatřeními, ale
i fyzickým osobám – živnostníkům i rodinám v krizi. Pomoc bude nabídnuta především ve formě
bezúročných půjček a mimořádných příspěvků pro rodiny. Také jednotlivé spolkové země budou
poskytovat masivní finanční pomoc, možná i u společností s tichou účastí státu.
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