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Shrnutí 

Vztahy Německa a Ruska se po anexi Krymu zhoršily, i přesto Německo a Rusko v této době tvořily 
významné obchodní partnery. Rusko patřilo z hlediska dovozu k patnácti nejvýznamnějším 
partnerům Německa a Německo se řadilo k pěti nejvýznamnějším obchodním partnerům Ruska. 
Nejdůležitějším exportním zbožím z Ruska do Německa byly ropa a zemní plyn. Do Ruska se nejvíce 
dovážely výrobky ze strojírenství, elektrotechniky a konstrukce vozidel, stroje a automobily, 
náhradní díly aut a chemické výrobky. Přímé investice z Ruska v Německu tvořily relativně malý 
podíl, který se na celkovém objemu přímých investic pohyboval okolo 0,5 %. Přímé investice 
Německa v Rusku odpovídaly přibližně 1,3 % německých přímých investic v zahraničí. 

Zahraniční obchod poklesl významněji během restrikcí, které souvisely s pandemií covid-19, a 
v momentě, kdy došlo k jeho opětovnému oživení, vstoupila do ne příliš dobrých vztahů Ruska a 
Německa válka na Ukrajině. K vyhodnocení obchodních vztahů v tomto roce (2022) prozatím 
nejsou data, na základě kterých by bylo možné mezinárodní obchod zhodnotit za celý rok. 
Do srovnání vstupují vyšší ceny surovin a také restrikce související s pandemií covid-19, které 
ochladily mezinárodní obchod. Ze srovnání vyplývá, že více než z důvodu konfliktu na Ukrajině 
mezinárodní obchod poklesl kvůli restrikcím, které souvisely s covid-19. 

Vztahy Německa a Ruska 

Po ruské anexi Krymského poloostrova se vztahy Ruska a Německa zhoršily, ale nebyly přerušeny 
všechny kontakty a diplomatické vztahy s Ruskem. Německá vláda věděla, že vazby na Rusko 
vytvořily významné podnikatelské příležitosti, nová odbytiště pro import a export pro obě země, 
zvýšila se poptávka po ruských nerostných surovinách a začala stavba plynovodu Nord Stream 2. 
Udržování obchodních vztahů s Ruskem bylo považováno za důležité, stejně jako výstavba druhého 
plynovodu Nord Stream 2, který by dodával zemní plyn přímo z Ruska do Německa. Tento postoj 
byl kritizován USA. V Německu se začaly objevovat požadavky, aby se stalo méně závislým 
na dodávkách ruského plynu.1 

Německá kancléřka Angela Merkel si uvědomovala, že Rusko je pro Německo důležitým 
partnerem. V rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedla, že „nepochybně máme 

                                                      
1 MUSCHTER, René. Daten & Fakten zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland [online]. 
2.9.2022 [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: https://de.statista.com/themen/9113/handelsbeziehungen-zwischen-
deutschland-und-russland/#topicHeader__wrapper 
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hluboké názorové rozdíly. Přesto jsem přesvědčena, že úzké partnerství s Ruskem by mělo 
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu pokračovat.“2 Přesto bylo ochlazení vztahů 
nevyhnutelné.  

Politické a ekonomické vztahy se zhoršily po ruské anexi Krymu v roce 2014, která zahrnovala 
sankce ze strany EU. V následujících letech byly sankce několikrát prodlouženy. Rusko-ukrajinský 
konflikt nakonec eskaloval v noci na 24. února 2022, kdy ruské jednotky zaútočily na Ukrajinu. 
V důsledku ruské invaze na Ukrajinu byly na Rusko uvaleny další sankce.3 

Zahraniční obchod mezi Německem a Ruskem 

Německo a Rusko hrají důležitou roli ve svém zahraničním obchodu, i když nepatří mezi 
nejdůležitější obchodní partnery. Vzhledem k velkému významu USA, Číny a EU pro německý 
export bylo Rusko 14. nejvýznamnějším obchodním partnerem Německa (měřeno objemem 
exportu v roce 2021). Z hlediska dovozu bylo Rusko v roce 2019 na dvanáctém místě. V oblasti 
ruského exportu bylo Německo v roce 2019 čtvrtým nejvýznamnějším obchodním partnerem 
po Číně, Nizozemsku a Bělorusku. Přestože Rusko nepatřilo mezi pět nejvýznamnějších 
obchodních partnerů Německa z hlediska objemu obchodu, bylo pro Německo zásadním 
obchodním partnerem z hlediska důležitosti exportu energií. 4  

Graf 1: Celkový objem obchodu a obchodní bilance (import a export) v obchodu se zbožím mezi EU 
a Ruskem od června 2015 do června 2022 (mld. eur) 

 
Zdroj: Europäische Union¹: Gesamthandelsvolumen und Handelsbilanz (Import und Export) im Güterhandel mit 
Russland von Juni 2015 bis Juni 2022 [online]. [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/488004/umfrage/handelsbilanz-der-eu-mit-russland/ 

                                                      
2 Merkel will „enge Partnerschaft mit Russland“ fortsetzen [online]. 15.5.2014 [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-kanzlerin-in-der-f-a-z-merkelwill-enge-partnerschaft-mit-russland-
fortsetzen-12941420.html 
3 MUSCHTER, René. Daten & Fakten zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland [online]. 
2.9.2022 [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: https://de.statista.com/themen/9113/handelsbeziehungen-zwischen-
deutschland-und-russland/#topicHeader__wrapper 
4 MUSCHTER, René. Daten & Fakten zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland [online]. 
2.9.2022 [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: https://de.statista.com/themen/9113/handelsbeziehungen-zwischen-
deutschland-und-russland/#topicHeader__wrapper 
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Ekonomické vztahy mezi Německem a Ruskem byly založeny na mnohaleté úzké spolupráci. 
Po finanční krizi v roce 2008 vzrostl objem obchodu mezi oběma zeměmi na nejvyšší úroveň 
za poslední desetiletí. V roce 2012 Německo dovezlo z Ruska zboží v hodnotě 42,8 miliard eur a 
zároveň vyvezlo zboží v hodnotě 38 miliard eur. Po ruské anexi Krymu dvoustranný obchod 
v letech 2015 a 2016 prudce klesl. V roce 2016 Německo, ve srovnání s rokem 2012, dovezlo 
o něco více než polovinu hodnoty zboží – podobná situace byla i na straně vývozu.5 V roce 2015 
klesl objem obchodu o 23,9 % (ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku) na 51,733 
miliardy eur, což byl nejvýraznější pokles od krizového roku 2009. Tento negativní trend pokračoval 
i v roce 2016, kdy došlo k výraznému poklesu o 6,8 %. Po prudkém poklesu německého exportu 
do Ruska se obchod v obou směrech v roce 2017 zvedl. V roce 2017 došlo k nárůstu o 19,2 % oproti 
předchozímu roku, i když z nižšího výchozího bodu. Hlavními důvody poklesu bilaterálního 
obchodu po roce 2015 byly strukturální slabiny ruské ekonomiky. Pokles cen ropy a plynu 
v kombinaci s devalvací rublu vedl ke snížení příjmů z ruského exportu energií a poklesu kupní 
síly. Tento trend posílily sektorové hospodářské sankce EU uvalené Ruskem v důsledku pokračující 
destabilizace východní Ukrajiny a ruská protiopatření v zemědělském sektoru. Ruská politika 
substituce a lokalizace dovozu ovlivnila dvoustranný obchod. Rusko zůstalo největším německým 
dodavatelem energií. Téměř 40 % německých potřeb plynu a ropy bylo pokryto ruskými 
dodávkami. Německá ekonomika také nakupovala z Ruska velké množství barevných kovů, železa 
a oceli.6 

Německé společnosti byly v ruských regionech hojně zastoupeny. Společnosti s německou účastí 
byly téměř ve všech z 83 správních jednotek Ruska. Velké množství německých společností zřídilo 
ruské výrobní závody nebo v regionu učinilo významné investice. Počet společností působících 
v Rusku s německou kapitálovou účastí v roce 2017 poklesl o 5,2 % na 4 965. Německé přímé 
investice v Rusku činily v roce 2016 na 19,941 miliardy eur a v roce 2017 na 20,760 miliardy 
eur. Německo bylo v této době jedním z nejvýznamnějších zahraničních investorů v Rusku. 7 

Rusko bylo důležitým odbytovým trhem pro německé kapitálové statky kvůli potřebě 
modernizovat ekonomiku. Sktruktura německého exportu do Ruska byla v roce 2017 následující: 
stroje 17,3 %, potraviny 10,1 %, motorová vozidla a díly 8,4 % a elektrotechnika 5,3 %. V roce 2016 
bylo Německo pro Rusko druhou nejdůležitější dodavatelskou zemí (dovoz 10,7 %) a třetí 
nejvýznamnější odběratelskou zemí (7,4 %). K nejvýznamnějšímu exportnímu zboží z Ruska patřily 
ropa a zemní plyn, hutní a petrochemické produkty.8 

Navzdory rostoucímu politickému napětí se obchod mezi Německem a Ruskem v roce 2021 
ve srovnání s prvním rokem pandemie (2020) opět výrazně zvýšil. Jak uvádí Spolkový statistický 
úřad (Destatis), v roce 2021 se mezi oběma zeměmi zobchodovalo zboží v hodnotě zhruba 59,8 
miliardy eur – o 34,1 % více než v předchozím roce. Z Ruska se dovezlo zboží za 33,1 miliardy eur 
a export činil 26,6 miliardy eur. Obrat zahraničního obchodu mezi Německem a Ruskem byl o 3,4 % 
větší než v roce 2019. V roce 2021 prudce vzrostl zejména dovoz z Ruska. Ve srovnání s rokem 

                                                      
5 MUSCHTER, René. Daten & Fakten zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland [online]. 
2.9.2022 [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: https://de.statista.com/themen/9113/handelsbeziehungen-zwischen-
deutschland-und-russland/#topicHeader__wrapper 
6 Russische Föderation - Wirtschaftliche Beziehungen [online]. [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/laendervermerk-russische-foerderation.html 
7 Tamtéž. 
8 Russische Föderation - Wirtschaftliche Beziehungen [online]. [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/laendervermerk-russische-foerderation.html 
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2020 vzrostl o +54,2 %. Ve stejném období vzrostla i hodnota zboží vyváženého do Ruska 
(+15,4 %). Na rozdíl od předchozího roku hodnota německého dovozu z Ruska v roce 2021 opět 
převýšila hodnotu vývozu do Ruska. Německo dosáhlo v roce 2020 exportního přebytku poprvé 
od roku 1993, protože během prvního roku pandemie výrazně klesla hodnota dovozu ropy a 
zemního plynu. 9 

Graf 2: Zahraniční obchod mezi Německem a Ruskem v letech 2000 – 2021 (obrat v mld. eur) 

 
Zdroj: Fakten zum Außenhandel mit Russland [online]. [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/02/PD22_N010_51.html 

 
Německý export do Ruska 
Export německého zboží do Ruska reflektoval politické vztahy té doby. V roce 2014 se německý 
vývoz do Ruska snížil o 18,4 % na 29,2 miliardy eur. V roce 2015 se německý export do Ruska snížil 
o 25,8 % na 21,7 miliardy eur. V roce 2016 se německý export ve srovnání s předchozím rokem 
snížil pouze o 1,2 % na 21,5 miliardy eur. V roce 2017 dokonce vzrostl o 19,2 % oproti předchozímu 
roku. Dopady ekonomického vývoje v Rusku a s ním spojeného poklesu exportu na německou 
ekonomiku jako celek byly omezené. Za účelem rozšíření hospodářské spolupráce mezi oběma 
zeměmi se v pravidelných intervalech scházela německo-ruská strategická pracovní skupina 
pro ekonomiku a finance.10 Německo představovalo pro ruský trh důležitou importní zemi. 
Dovážely se zejména výrobky ze strojírenství, elektrotechniky a konstrukce vozidel, které v roce 
2021 tvořily více než 50 % ruského dovozu z Německa. Pro Rusko byly obzvláště důležité stroje a 
automobily, jakož i díly vozidel. Chemické výrobky z Německa tvořily s podílem 23 % druhou 
významnou exportní skupinu zboží. Hodnota německého exportu do Ruska se po roce 2020 zvýšila 
na 26,6 miliardy eur. 11 

 

                                                      
9 Fakten zum Außenhandel mit Russland [online]. [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/02/PD22_N010_51.html 
10 Russische Föderation - Wirtschaftliche Beziehungen [online]. [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/laendervermerk-russische-foerderation.html 
11 MUSCHTER, René. Daten & Fakten zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland [online]. 
2.9.2022 [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: https://de.statista.com/themen/9113/handelsbeziehungen-zwischen-
deutschland-und-russland/#topicHeader__wrapper 
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Graf 3: Hodnota německého vývozu do Ruska od roku 2008 do června 2022 (v mld. eur) 

 
Zdroj: Wert der deutschen Exporte nach Russland von 2008 bis Juli 2022 [online]. [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/291062/umfrage/deutsche-exporte-nach-russland/ 

V roce 2021 Německo vyváželo do Ruska především stroje (5,8 miliardy eur, +5,7 %), motorová 
vozidla a díly motorových vozidel (4,4 miliardy eur, +31,8 %) a chemické výrobky (3,0 miliardy eur, 
+ 19,7 %). S podílem 2,3 % na německém zahraničním obchodu bylo Rusko v roce 2021 jedním 
z 15 nejvýznamnějších obchodních partnerů Německa. Mimo Evropskou unii bylo Rusko v roce 
2021 čtvrtým nejvýznamnějším dovozním partnerem Německa a pátým nejvýznamnějším 
odběratelem německého zboží. Německo uskutečňuje většinu svého obchodu mimo EU s Čínskou 
lidovou republikou (9,5 %), následuje USA (7,5 %). Význam Ruska pro německý zahraniční obchod 
za poslední desetiletí poklesl. V rekordním roce 2012, který se vyznačoval také vysokými cenami 
energií, představovalo zboží obchodované do a z Ruska 4,1 % německého zahraničního obchodu.12 

Graf 4: Počet osobních automobilů vyvezených z Německa do Ruska 

 
Zdroj: Anzahl exportierter Personenkraftwagen aus Deutschland nach Russland von 2012 bis 2021 [online]. [cit. 2022-
09-19]. Dostupné z: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/320887/umfrage/automobilindustrie-export-
deutschland-russland/ 

                                                      
12 Fakten zum Außenhandel mit Russland [online]. [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/02/PD22_N010_51.html 
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Ruský export do Německa 
V roce 2014 poklesl dovoz z Ruska do Německa o 7,1 % na 38,3 miliardy eur. V roce 2015 se dovoz 
z Ruska do Německa snížil o 22,5 % na 30 miliard eur.13 V roce 2021 Německo dováželo především 
ropu a zemní plyn v hodnotě 19,4 miliardy eur. Tento nárůst o 49,5 % představoval 59 % veškerého 
dovozu z Ruska. V roce 2021 Rusko do Německa dodávalo především kovy (4,5 miliardy eur, 
+72,1 % ve srovnání s rokem 2020), ropu a koksárenské produkty (2,8 miliardy eur, +23,0 %) a uhlí 
(2,2 miliardy eur, +153,0 %).14 Německý dovoz z Ruska činil v roce 2021 přibližně 33 miliard eur, 
což převyšovalo vývoz do Ruska. Nejdůležitějším exportním zbožím z Ruska do Německa byly ropa 
a zemní plyn. Celkově tvořily minerální paliva asi 75 % ruského vývozu do Německa. V roce 2020 
Německo dováželo přibližně 64 % energií a přibližně 55 % nákupů zemního plynu proudilo 
do Německa z plynovodů Ruska. Německo bylo pro Rusko důležitým odbytovým trhem. Z přibližně 
168 miliard metrů krychlových zemního plynu, které Rusko dodalo do Evropy v roce 2020, proudilo 
asi 56 miliard metrů krychlových do Německa. Kromě toho Německo dovezlo v roce 2019 zhruba 
polovinu svého celkového dovozu černého uhlí z Ruska.15 

Účinky sankcí proti Rusku v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu do roku 2022 

Poté, co Rusko v roce 2014 anektovalo Krym, obchod mezi Ruskem a EU a Německem zpočátku 
znatelně poklesl. Dovoz i vývoz mezi EU a Ruskem poklesly, ale v období 2018–2020 opět vzrostly. 
Dlouhodobě však byly ovlivněny i jednotlivé sektory. Zatímco v roce 2012 dosahoval počet 
osobních aut exportovaných z Německa do Ruska přes 150 tisíc, v roce 2015 to byla jen zhruba 
třetina a v roce 2020 kolem 32 300 kusů. Postiženo bylo i zemědělství. V reakci na západní 
ekonomické sankce Rusko uvalilo sankce na evropský zemědělský sektor. Například vývoz masa 
z Německa do Ruska byl po roce 2014 téměř nulový. Pro srovnání v roce 2010 vyvezlo Německo 
do Ruska více než 400 000 tun masa. Rusko-ukrajinský konflikt měl dopad i na německý názor 
na dovoz ruského plynu. V průzkumu po anexi Krymu na 64 % respondentů věřilo, že Rusko je 
spolehlivým dodavatelem plynu. V lednu 2022, ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, kolem 55 % 
dotázaných předpokládalo, že Rusko bude plyn spolehlivě dodávat i nadále. Po vojenském útoku 
na Ukrajinu byly zpřísněny sankce vydané proti Rusku, konkrétně zaměřené na omezení ruského 
přístupu na evropský finanční trh.16 

Německý export se v první polovině roku 2022 zvýšil o 13,4 % ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku na 763,9 miliardy eur. Ve stejném období klesl vývoz do Ruska v důsledku války 
na Ukrajině a sankcí uvalených na Rusko o 34,5 % oproti prvnímu pololetí roku 2021 na 8,3 miliardy 
eur. Za prvních šest měsíců roku 2022 bylo do Německa dovezeno zboží v celkové hodnotě 729,6 
miliardy eur. To bylo o 26,5 % více než ve stejném období předchozího roku 2021. Dovoz zboží 
z Ruska vzrostl v hodnotě o 51,3 % na 22,6 miliardy eur, a to i kvůli vyšším cenám energií. 
Objemově však dovoz z Ruska oproti první polovině roku 2021 klesl o 24,0 %. Bilance zahraničního 

                                                      
13 Russische Föderation - Wirtschaftliche Beziehungen [online]. [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/laendervermerk-russische-foerderation.html 
14 Fakten zum Außenhandel mit Russland [online]. [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/02/PD22_N010_51.html 
15 MUSCHTER, René. Daten & Fakten zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland [online]. 
2.9.2022 [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: https://de.statista.com/themen/9113/handelsbeziehungen-zwischen-
deutschland-und-russland/#topicHeader__wrapper 
16 MUSCHTER, René. Daten & Fakten zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland [online]. 
2.9.2022 [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: https://de.statista.com/themen/9113/handelsbeziehungen-zwischen-
deutschland-und-russland/#topicHeader__wrapper 
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obchodu Německa (vývoz mínus dovoz) byla v první polovině roku 2022 +34,3 miliardy eur (období 
předchozího roku +96,5 miliardy eur). V zahraničním obchodu s Ruskem se z Ruska více zboží 
dováželo, než vyvezlo. V první polovině roku 2022 činil přebytek dovozu 14,2 miliardy eur. 
Ve stejném období předchozího roku činil přebytek dovozu 2,2 miliardy eur. Do vývoje obchodu 
se promítá silný růst cen v posledních měsících. Nejvýznamnějším exportním zbožím z Německa 
v první polovině roku 2022 byly motorová vozidla a díly motorových vozidel v hodnotě 116,3 
miliardy eur, následované stroji v hodnotě 99,2 miliardy eur. To odpovídá nárůstu o 5,9 % nebo 
2,3 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Nejvýznamnějším dovezeným zbožím 
byly chemické výrobky v hodnotě 76,1 mld. eur (+64,9 %) a zařízení pro zpracování dat (68,2 mld. 
eur; +12,6 %). Vysoké dovozní hodnoty v chemickém sektoru jsou způsobeny dovozem laktamů 
z Číny, které lze využít pro výrobu plastů i pro výrobu léků. V měsíci červnu 2022 Německo vyvezlo 
zboží v celkové hodnotě 135,9 miliard eur, což je o 14,5 % více než v červnu 2021. Do Německa 
bylo dovezeno zboží v hodnotě 128,2 miliard eur (+24,8 % oproti měsíci předchozího roku).17 

Německé investice na ruském trhu 

Vzájemná provázanost ruských a německých firem je na podobné úrovni jako zahraniční obchod. 
V roce 2019 tvořily přímé investice z Ruska v Německu relativně malý podíl zahraničních investic 
(0,5 %). Společnosti v Německu se sídlem v Rusku vygenerovaly v roce 2019 tržby ve výši přibližně 
28,7 miliardy eur, což odpovídalo přibližně 1,7 % celkových tržeb zahraničních společností 
v Německu. Německé přímé investice v Rusku byly v roce 2019 mnohonásobně vyšší a odpovídaly 
zhruba 1,3 % německých přímých investic v zahraničí. Roční obrat společností v Rusku s účastí 
německého investora byl v roce 2019 výrazně vyšší než u ruských společností v Německu. Celkově 
je Německo pro Rusko důležitým investorem. Ruské investice v Německu jsou v posledních letech 
na stabilní úrovni, ale představují relativně malý podíl všech přímých investic ze zahraničí.18 

Graf 5: Německo: Přímé investice z Ruska podle hodnoty a podílu od roku 2010 do roku 2020 
(v mil. eur) 

 
Zdroj: Deutschland: Direktinvestitionen aus Russland nach Wert und Anteil¹ von 2010 bis 2020 [online]. [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1294203/umfrage/direktinvestitionen-aus-russland-nach-deutschland/ 

                                                      
17 Deutsche Exporte im 1. Halbjahr 2022: +13,4 % zum Vorjahreszeitraum [online]. [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/08/PD22_341_51.html 
18 MUSCHTER, René. Daten & Fakten zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland [online]. 
2.9.2022 [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: https://de.statista.com/themen/9113/handelsbeziehungen-zwischen-
deutschland-und-russland/#topicHeader__wrapper 
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Dohody a smlouvy mezi Německem a Ruskem 

Mezi nejvýznamnější dohody a smlouvy od roku 1989 patří: 19 

 Společné prohlášení o realizaci německo-ruského roku obecních a regionálních partnerství 
2017/2018 

 Společné prohlášení o realizaci německo-ruského roku výměny mládeže 

 Strategické partnerství v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací ze dne 16. července 2009 

 Spolupráce v politice mládeže od 21. 12. 2004 

 Usnadnění cestování od 10. 12. 2003 

 Jazyková dohoda ze dne 09. 10. 2003 

 Zamezení dvojího zdanění od 29. 5. 1996 

 Kulturní spolupráce ze dne 16. 12. 1992 

 Smlouva o dobrém sousedství, partnerství a Spolupráce mezi Spolkovou republikou 
Německo a Svazem sovětských socialistických republik z 9. listopadu 199020 

 Smlouva o konečném řešení ve vztahu k Německu ze dne 12. 9. 1990 (tzv. dohoda dva plus 
čtyři) 21 

 Smlouva Spolkové republiky Německo a Svazu Sovětských socialistických republik 
o vzájemné ochraně investic ze dne 13. června 198922 

 
Politické vztahy utrpěly vážným porušením základních principů mezinárodního práva ze strany 
Ruska v důsledku války na Ukrajině. Evropská unie reagovala rozsáhlými sankcemi proti Rusku. 
Patří mezi ně finanční sankce a přísné kontroly vývozu s dopadem na ruskou ekonomiku, finanční 
systém a přístup k nejmodernějším technologiím. Problematická je i ruská role v kybernetických 
útocích na německý Bundestag. Od anexe Krymu v roce 2014 byly každoroční dvoustranné vládní 
konzultace pozastaveny. Mezi Německem a Ruskem se uskutečňovala kulturní a vzdělávací 
výměna. Němčina je po angličtině nejběžněji vyučovaným jazykem v Rusku. Výměnu mládeže 
financovala německo-ruská nadace pro výměnu mládeže, v současnosti je zmrazena.23 

Bankovnictví 

Dopady na platební transakce se mění a nelze je spolehlivě předvídat. Platební transakce ovlivňují 
přijaté sankce. Nařízením (EU) 2022/345 ze dne 1. března 2022 se EU rozhodla vyloučit několik 
bank ze sítě SWIFT. Je-li banka vyloučena ze sítě SWIFT, tato banka již nebude dostupná pro ostatní 
banky v síti. Místní platební transakční systémy často fungují samy o sobě bez SWIFT. Týká se to 
například ruského platebního systému, který slouží ke zpracování ruských tuzemských platebních 

                                                      
19 Abkommen und Verträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation [online]. [cit. 
2022-09-19]. Dostupné z: https://germania.diplo.de/ru-de/themen/politik/0-bilaterale-
vertraege/1606758?openAccordionId=item-1606776-0-panel 
20 Völkerrechtliche Verträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion [online]. [cit. 2022-09-19]. 
Dostupné z: https://www.bundestag.de/resource/blob/673988/517f30aa8e5ffbc2059ec4b5057b3979/WD-2-115-
19-pdf-data.pdf 
21 Tamtéž 
22 Tamtéž 
23 Bilaterale Beziehungen [online]. 29.04.2022 [cit. 2022-09-19]. Dostupné z: https://germania.diplo.de/ru-
de/themen/politik/-/2524646 



11 
 

 
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.  
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora. 

transakcí. Deutsche Bank ke dni 11. 3. 2022 přeshraniční platby do Ruska prováděla, avšak 
s omezením.24 

Neúplný seznam bank, do a ze kterých nejsou zpracovávány platby 

Do sankcí jsou zahrnuty i většinově vlastněné dceřiné společnosti.25 

Rusko 

 Alfa-Bank (částečně) 

 Bank Otkritie Financial Corporation  

 Banka Rossiya 

 Belinvestbank JSC 

 Černomořská banka pro rozvoj a obnovu 

 Blanc Bank  

 Akciová společnost BM Bank 

 Centrální banka Ruska (pokud nevystupuje jako provozovatel místního clearingového 
systému) 

 Cetelem Bank, LLC 

 Credit Bank of Moscow  

 Eximbanka Ruska JSC 

 Gazprombank (částečně) 

 Inkakhran NKO  

 IS Banka 

 Genová banka akciové společnosti 

 Novikombank as 

 Orient Express Bank 

 Poštovní banka akciová společnost 

 Promsvyazbank PJSC 

 Banka Rosgosstrakh 

 Rusnarbank 

 Ruská zemědělská banka 

 Spořitelna Ruské federace (Bajkalský úřad) 

 Sberbank 

 SKS Bank společnost s ručením omezeným 

 SMP banka 

 Sovcombank 

 VEB Bank (Vnesheconombank) 

 VTB Bank PJSC 

 

                                                      
24 Fragen und Antworten rund um Ihr Geschäft [online]. 10.8.2022 [cit. 2022-09-21]. Dostupné z: 
https://www.deutsche-bank.de/ub/lp/helpdesk-osteuropa/auswirkungen.html#parsys-accordion_1265068068-
accordionParsys-accordionentry_12639_431041473 
25 Tamtéž 
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Bělorusko 

 Banka Dabrabyte 

 Belinvestbank 

 Belvnesheconombank (Belveb) 

 Běloruská akciová společnost Comm. agroprůmysl Banka (Belagroprombank) 

 Akciová společnost „Rozvojová banka Běloruské republiky“ 

 Zahraniční banka UC „Moskva-Minsk“ Minsk 

Deutsche Bank: V tisku se objevily zprávy, že Deutsche Bank stahuje zaměstnance z Ruska 
do nového technologického centra v Berlíně. Banka tyto zprávy nekomentovala.26 Podle zákona 
o zahraničním obchodu a platbách je Deutsche Bundesbank odpovědná za provádění sankcí EU 
v Německu, jestliže se tyto sankce týkají „finančních prostředků“ ve smyslu zákona o sankcích. 

V tomto ohledu zodpovídá za přijímání hlášení a vydávání výjimek v souvislosti s finančními 
sankcemi EU. 27 

Sbrebank: Rakouský úřad pro finanční trh (FMA) zmrazil finanční prostředky v rámci moratoria, 
následně Jednotná rada pro řešení problémů (SRB) bankovní unie EU oznámila, že dceřiná 
společnost Sberbank Europe AG se sídlem v Rakousku bude muset zkrachovat. Tomu se ale 
podařilo zabránit. Rakouský úřad pro finanční trh uvedl, že „insolvenci Sberbank Europe AG lze 
předejít a umožňuje řádné řešení problémů banky.“ Vklady by měly být v plné výši vráceny 
zákazníkům do konce tohoto roku.28 

VTB Europe: VTB Europe inkasovala peníze převážně od německých soukromých investorů. Dlouho 
byla budoucnost VTB Europe nejasná. Banka zveřejnila výroční zprávu, ve které uvedla, že 
„vzhledem k existujícím různým sankčním balíčkům a příkazům Bafinu neexistují žádné alternativy 
k faktické likvidaci banky.“ O prodeji a změně vlastnictví se neuvažuje. 29 

Zdroje 
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