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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Velká Británie je vyspělou zemí, ve které se prolíná úcta k tradicím (včetně těch průmyslových) spolu se širokým
zaměřením na nejmodernější technologie, výzkum a vývoj. Velká Británie je v současnosti pátou největší ekonomikou
světa (dle nominální hodnoty HDP) a druhou největší evropskou ekonomikou. Rok 2016 byl ve znamení červnového
referenda, ve kterém 51,9% účastnících se voličů rozhodlo o odchodu země z Evropské unie. Na výsledek referenda
reagovala britská ekonomika na jednu stranu prudkým poklesem kurzu libry vůči dolaru i euru, na stranu druhou se
nenaplnily negativní předpovědi a za celý rok 2016 dosáhl růst britského HDP velmi slušných 1,8%; růst tedy jen mírně
zpomalil z 2,0% HDP v roce 2015. V růstu, byť tempem pomalejším než jaké bylo predikováno před referendem,
pokračovala ekonomika i v roce 2017, kdy britským exportům pomáhá oslabená libra. Britská nezaměstnanost dosahuje v
roce 2017 nejnižších hodnot za poslední desetiletí, na spotřebitele však začíná doléhat zvýšená inflace a na firmy
zdražující se suroviny a subdodávky ze zahraničí, způsobené slabším kurzem libry. Ačkoliv průmyslu se daří, 80% britské
ekonomiky je tvořeno službami a na ty začíná v roce 2017 doléhat nejistota spojená s brexitem. Výhled ekonomického
růstu Velké Británie pro celý rok 2017 byl proto na podzim 2017 zredukován na 1,5 % HDP, tedy na nejnižší úroveň
v rámci zemí G7. Nejistota ohledně budoucí podoby vztahů s EU a dopadů brexitu se projevuje v rozkolísanosti i dalších
ekonomických indikátorů, především míře investic, výkyvech nálad spotřebitelů i firem, i rychlých reakcích kurzu libry na
politická prohlášení a změny.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

• Spojené království Velké Británie a Severního Irska
• United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Spojené království (UK) zahrnuje Velkou Británii (Anglie, Skotsko, Wales), Severní Irsko a přilehlé ostrovy (Western Isles,
Orkney Islands, Shetland Islands, Isles of Scilly, Isle of Wight, Isle of Anglesey).

Velká Británie je ostrov na severozápadě Evropy, největší ostrov ze souostroví Britských ostrovů. S rozlohou 229 850 km²
je největším ostrovem Evropy a devátým na světě. Hlavním městem je Londýn.

Spojené království (UK) je konstituční monarchií s dvoukomorovým Parlamentem; Dolní komora (House of Commons),
Horní komora (House of Lords). Výkonná moc patří vládě v čele s premiérem / premiérkou, kterým je zpravidla leader
nejsilnější parlamentní strany. Hlavou státu je od roku 1952 královna Alžběta II., jež je zároveň formální hlavou vlády a
jurisdikce, hlavou anglikánské církve a vrchním velitelem všech ozbrojených sil Spojeného království.

Složení vlády:
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V mimořádných volbách dne 8. června 2017 získala nejvíce křesel v Dolní sněmovně Parlamentu Konzervativní strana (318
mandátů), ale ztratila dosavadní většinu v Dolní komoře Parlamentu (z 650 křesel v Dolní komoře je k nadpoloviční
většině zapotřebí 326 křesel). Dosavadní premiérka Theresa Mayová, která mimořádné volby vyvolala, provedla po
volbách několik změn ve složení vlády a vyjednala podporu své menšinové vládě od Demokratické unionistické strany ze
Severního Irska, která disponuje 10 mandáty. Aktuální složení vlády po dalších změnách, které proběhly na podzim 2017 a
v lednu 2018 (stav k 15.1.2018):

• Předsedkyně vlády, první lord státní pokladny a ministr pro státní správu: Theresa Mayová
• Ministr pro úřad vlády (vedoucí úřadu vlády) a kancléř vévodství Lancaster: David Lidington
• Ministr financí: Philip Hammond
• Ministryně vnitra a ministryně pro ženy a rovné příležitosti: Amber Ruddová
• Ministr zahraničních věcí: Boris Johnson
• Ministr obrany: Gavin Williamson
• Ministr spravedlnosti a lord kancléř: David Gauke Ministr školství: Damian Hinds
• Ministr pro odchod z Evropské unie: David Davis
• Ministr mezinárodního obchodu a předseda obchodní rady: Liam Fox
• Ministr hospodářství, energetiky a průmyslové strategie: Greg Clark
• Ministr zdravotnictví a sociálních věcí: Jeremy HuntMinistryně práce a důchodů: Esther McVey
• Ministr dopravy: Chris Grayling
• Ministr pro bydlení, komunity a místní správu: Sajid Javid
• Vůdce Dolní sněmovny: Andrea Leadsomová
• Vůdce Sněmovny lordů: Natalie Jessica Evansová, baronka Evansová z Bowes Park
• Ministr pro Skotsko: David Mundell
• Ministr pro Wales: Alun CairnsMinistr pro Severní Irsko: Karen Bradley
• Ministr pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova: Michael Gove
• Ministryně pro mezinárodní rozvoj: Penny Mordauntová
• Ministry digitalizace, kultury, médií a sportu: Matt Hancock
• Předseda klubu Konzervativní strany v Dolní Sněmovně Parlamentu a ministr bez portfeje: Brandon Lewis

Zdroj: https://www.gov.uk/government/ministers

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• Počet obyvatel: 65 648 100 (odhad červen 2016), podíl ekonomicky činného obyvatelstva činí 75,1 % (říjen 2017)
• Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,8 % (odhad červen 2016)

Demografické složení:

• 0–14 let (17,8 % z celkového počtu)
• 15–24 let (12,3 %)
• 25–54 let (41 %)
• 55–64 let (11,6 %)
• 65 let a více (17,8 %)
• 85 let a více (2,4%)

Národnostní složení:

• Angličané (83,9 %)
• Skotové (8,4 %)
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• Velšané (4,8 %)
• Irové (2,9 %)

Náboženské složení:

• křesťané (59,9 %)
• ateisté (31,2 %)
• muslimové (4,8 %)
• hinduisté (1,4 %)
• sikhové (0,6 %)
• židé (0,5 %)
• budhisté (0,4 %)
• jiná náboženství (1,3 %)

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 (oček.)

HDP/obyvatele
(GBP)

27 136 27 756 28 142 28 448 28 640

Růst HDP (%) 1,9 3,1 2,2 1,8 1,9

Míra inflace (%) 2,3 1,5 0,4 1,0 2,1-2,8

Míra
nezaměstnanosti
(%)

7,6 6,2 5,4 4,9 4-5

Zdroj: Office for National Statistics (údaje k 1. 10. 2017)

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

Hospodářský vývoj Velké Británie v roce 2017 závisí především na třech faktorech: 1/ reakcích trhů na průběh jednání o
vystoupení UK z EU; 2/ na vývoji v EU a 3/ na vývoji na světových trzích. Očekává se, že se i nadále podaří udržet vysoká
úroveň zaměstnanosti. Pokud jde o investice, v období od referenda o odchodu země z Evropské unie nastalo období
nejistoty a výkyvů (podrobněji o investicích viz samostatná kapitola). Nejvýznamnější vliv na britskou ekonomiku má i
nadále propad kurzu libry po referendu v červnu 2016, resp. po říjnové konferenci Konzervativní strany, během které
premiérka Mayová oznámila hlavní obrysy preferované podoby brexitu. Jelikož nejistota finančních trhů z dalšího vývoje
již byla takto do kurzu promítnuta, aktivace článku 50 SEU na konci března pak již na kurz libry neměla zásadní negativní
vliv. Libra je tak i v září 2017 nadále slabší o 12% proti dolaru a o 10% proti euro oproti kurzu před 12 měsíci a
ekonomové předpokládají spíše její další oslabení během roku 2017, zejména vůči dolaru. Důsledky oslabené libry jsou
dva: jednak se díky slabší domácí měně od poloviny roku 2016 výrazně daří britskému exportu, který roste a táhne
výrobu. Na stranu druhou se ale již začínají projevovat dopady zvyšujících se cen na spotřebitele, a spolu s poklesem růstu
reálných mezd (po odečtení zvyšující se inflace aktuálně jen 0,1%, s perspektivou dosažení záporných hodnot během roku
2017) způsobují, že spotřebitelé přestávají utrácet a klesá růst klíčového sektoru služeb, který se 78% HDP tvoří páteř
britské ekonomiky. Strukturální slabinou britské ekonomiky zůstává nízká produktivita práce (o 35% nižší než v Německu
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a 18% nižší než průměr G7); britská vláda hodlá tento problém adresovat prostřednictvím nového fondu pro inovace a
infrastrukturu ve výši 23 mld. GBP v příštích pěti letech, který by se měl zaměřit na vědu, hi-tech výzkum a mj. tak přilákat
investice do oborů s vysokou přidanou hodnotou.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet byl za rok 2016 v deficitu 2,6% HDP (tedy podstatně méně, než původně plánovaných 3,7% či dokonce
4,3% dosažených v roce 2015) a rozpočet připravený konzervativní vládou na rok 2017 počítá s deficitem ve výši 2,9%
HDP a jeho snižováním až na 2,0% v roce 2021.

Státní rozpočet

Finanční rok 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017-2018

Příjmy (mld. GBP) 612 648 667 716 744

Výdaje (mld. GBP) 720 732 743 772 802

Saldo (mld. GBP) -108 -84 -76 -52 58,3

Zdroj: ONS

Fiskální (rozpočtový) rok probíhá v UK od 1. 4. do 31. 3. pro státní sektor a korporátní daně. Bilance rozpočtu
veřejného sektoru vykazuje nepřetržitý deficit od finančního roku 2002/03.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance a devizové rezervy

2012 2013 2014 2015 2016

Bilance běžného
účtu

-61 925 -76 442 -84 998 -80 233 -84 504

Bilance
kapitálového
účtu

835 737 625 820 981

Bilance
finančního účtu

-49 129 -65 427 -93 455 -93 779 -99 456
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Devizové rezervy
(v mil. USD)

103 972 106 247 107 216 130 417 136 586

Zdroj: Office for National Statistics, v mil. GBP (krom údaje o deviz. rezervách)

Zahraniční zadluženost, dluhová služba, veřejný dluh vůči HDP

UK je dlouhodobě kapitálově soběstačná země a vůči zahraničním subjektům disponuje krátkodobými půjčkami
překlenovacího rázu. Velká Británie naopak patří ke světovým věřitelům a je členem Pařížského klubu věřitelů. Nemalé
pohledávky má UK zejména vůči rozvojovým zemím.

V předchozích letech britská vláda kryla své finanční potřeby prostřednictvím kvantitativního uvolňování - především se
jednalo o prodej dluhopisů s dlouhodobou splatností (gilts) až 50 let (na jaře 2012 ministr Osborne ohlásil prodej
dluhopisů až se 100 letou splatností). Druhým, neméně důležitým, nástrojem k řešení vládního druhu byly dluhopisy s
krátkodobou splatností (treasury bills) většinou na jeden až tři měsíce. Vláda obsluhuje státní dluh také prostřednictvím
produktů National Savings & Investments (NSI).

Státní dluh byl na konci finančního roku 2016/17 ve výši 86,6% HDP (1,72 bilionu GBP, tj. 62 tis. GBP na každou britskou
domácnost; státní dluh výrazně narost v důsledku finanční krize, ještě v letech 2007-2008 byl ve výši 35,5% HDP) a s
očekávaným nižším růstem ekonomiky je pravděpodobné jeho navyšování až na 88,5% v roce 2019. Vývoj ekonomiky a
její další zpomalení očekávané v souvislosti s brexitem vedly vládu k opuštění závazku dosažení vyrovnaného rozpočtu do
roku 2020 – nově předpokládá vyrovnaný rozpočet až v polovině příští dekády.

Informace o aukcích dluhopisů

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém:

Britské bankovnictví disponuje třetím největším objemem depozit na světě (po USA a Japonsku). Centrální banka Bank of
England (BoE) je po švédské Riksbank druhou nejstarší dosud činnou emisní bankou. BoE byla založena v roce 1694, jako
soukromá společnost, a zestátněna v roce 1946. Krátce po nástupu labouristů k moci v květnu 1997 získala nezávislost v
oblasti měnové politiky – stanovuje výši úrokových sazeb, čímž ovlivňuje směnný kurz libry. V čele BoE stojí guvernér
jmenovaný na pět let. Od 1. 7. 2013 je jím Mark Carney, jehož funkční období bylo prodlouženo do června 2019.

Bank of England (BoE):

• spravuje vládní účty a účty orgánů místní (samo)správy, operuje s vládními cennými papíry
• vede účty bank, poskytuje jim úvěry
• nezávisle stanovuje úrokové sazby a určuje tak cenu mezibankovních půjček
• je jediným emitentem hotovostních peněz na území UK (skotské libry emitované The Royal Bank of Scotland

zůstávají v oběhu z tradice a jsou vydávány pouze proti stažení příslušného objemu britských GBP z oběhu)
• přispívá k udržení stability finančního systému jako celku
• po referendu o odchodu z EU snížila BoE v srpnu 2016 základní úrokovou sazbu na 0,25% a oznámila nákup dalších

vládních dluhopisů v rámci politiky kvantitativního uvolňování v hodnotě 70 mld. GBP

Hlavní typy peněžních ústavů v UK:

•
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obchodní banky: univerzální banky poskytující širokou škálu finančních služeb jako běžné účty, vklady, úvěry (např.
HSBC, RBS, Barclays, Lloyds TSB, Abbey);

• stavební spořitelny (building societies): poskytují podobné finanční služby jako obchodní banky. Podle zákona musí
tvořit 75 % jejich činnosti poskytování hypoték a úvěrů pro vybavení domácností. V zemi působí cca 60 stavebních
spořitelen (např. Nationwide, Britannia);

• zahraniční banky: v zemi působí 250 zahraničních bank ve formě pobočky či reprezentační kanceláře (např. Banca
Commerciala Romana);

• investiční fondy: investiční společnosti získávající finanční zdroje prodejem vlastních akcií nebo půjčkami od jiných
finančních subjektů. Investují většinou do firemních akcií. Akcie investičních trustů jsou obchodovány na burze (např.
Fidelity International);

• podílové fondy: obdoba investičních trustů. Finanční zdroje získávají prodejem svých podílů (units). Podílové nesmí
na rozdíl od investičních společností získávat finanční zdroje půjčkami od jiných finančních subjektů.

Regulátorem britského finančního systému je Financial Conduct Authority (FCA), dohled nad britskými bankami pak
provádí tzv. tripartita – FCA, Bank of England a ministr financí. Zahraniční banky ze zemí Evropského hospodářského
prostoru (EHP) potřebují na základě směrnice EU k působení v UK pouze souhlas od domovského regulačního úřadu.
Všechny vklady u britských bank jsou od 1. 1. 2011 zákonně pojištěny do výše £ 85 000,- (ekvivalent € 100 000) na
fyzickou/právnickou osobu.

Na základě měřítka tržní hodnoty je největší britskou bankou HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
Velkou britskou bankovní čtyřku dále doplňují bankovní domy Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS) a Lloyds TSB.
Zatímco první dvě jmenované instituce propluly finanční krizí bez státní pomoci (HSBC získala prostředky primárním
úpisem akcií a Barclays přitáhla investory z Blízkého východu), záchrana RBS a Lloyds TSB před insolvencí stála britské
daňové poplatníky přes jeden bilion liber. V roce 2008 byly hospodářské výsledky všech britských bank ovlivněny finanční
krizí – HSBC např. musela odepsat investice za 8,7 mld. GBP. Zatímco HSBC a Barclays se v roce 2009 vrátily k ziskovému
hospodaření, znárodněné RBS a Lloyds TSB prohloubily ztrátu (především kvůli téměř 70 % meziročnímu nárůstu
špatných úvěrů). Moody’s Investors Service a Standard & Poor’s odhadují, že britský bankovní sektor musel v období od
začátku krize v roce 2007 do konce roku 2010 odepsat cca 150 miliard GBP špatných investic a úvěrů. Podle nových
regulací budou muset banky oddělit své investiční a retailové aktivity. V květnu 2017 vláda oznámila prodej svého
posledního podílu akcií banky Lloyds.

Pojišťovny:

Pojišťovnictví vytváří 2,5 % HDP. Britský pojišťovací sektor, na nějž připadá téměř desetina světových příjmů z pojistného
a v němž působí okolo jednoho tisíce firem, je největším v Evropě a třetím největším na světě (po USA a Japonsku).
Převážná většina pojišťoven nabízí všeobecné pojištění (auta, domácnosti, komerční pojištění); zhruba pětina z nich
zprostředkovává dlouhodobé pojištění (životní a penzijní pojištění), přibližně sto pojišťoven pak obchoduje s oběma
druhy pojištění. Britský pojišťovací trh je velmi konkurenční. Pojištění jako forma spoření je v zemi velmi populární;
dlouhodobé výdaje na pojištění (v přepočtu na hlavu) jsou po Švýcarsku druhé nejvyšší na světě.

Separátní část britského pojišťovacího trhu představuje Londýn, který je největším světovým trhem pro mezinárodní
pojištění a zajištění (námořní a letecké dopravy). Londýn je také jediným místem na světě, kde působí všech 20 největších
pojišťoven a zajišťoven. Nejznámější britskou pojišťovnou je více než 300 let stará instituce Lloyd’s, která se zabývá
především pojištěním námořní dopravy a zajištěním. K největším pojišťovnám (na bázi výše pojistného) se řadí Norwich
Union (Aviva), Prudential, Old Mutual, Legal & General, The Royal Bank of Scotland. Za zmínku také stojí, že pojišťovny
jsou největšími domácími vlastníky akcií britských firem.

Londýnská burza (London Stock Exchange)

Londýnská burza patří z hlediska tržní kapitalizace mezi pět největších burz světa a je největší burzou evropskou.
Plánovanou fúzi London Stock Exchange s Deutsche Boerse ve výši 24 mld. liber na počátku roku 2017 neschválila
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Evropská komise s tím, že by krok vytvořil de facto monopol na obchodování s cennými papíry s pevným výnosem.

1.7 Daňový systém

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK) je zemí s relativně nízkou mírou zdanění ve srovnání s průměrem
EU. Mezi největší výhody britského daňového systému patří množství daňových úlev a nízké odvody zaměstnavatele na
sociální a zdravotní pojištění.

Níže uvedené daňové sazby platí pro Velkou Británii (tj. Anglie, Wales a Skotsko), v Severním Irsku se místy vyskytují
výjimky, zejména u obecních daní. V souvislosti s nově vyhlášeným rozpočtem na finanční rok 2017/2018 byly daňové
parametry upravovány.

Na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a partnery ve firmě se vztahuje povinnost podat daňové přiznání za
uplynulý finanční rok (1. 4 - 31. 3.), nejpozději do 30. 9. (písemně) nebo do 31. 1. (elektronicky). Nedodržení termínu se
trestá pokutou ve výši 100 GBP.

Daně a odvody na sociální pojištění (pozn.: státní zdravotní pojištění není vyčleněné zvlášť) vybírá HMRC tj. HM Revenue
and Customs (Daňová a celní správa Jejího veličenstva)

Daňový základ

Firmy registrované v UK a občané s trvalým pobytem v UK (tax domiciled residents) podávají daňové prohlášení HMRC,
kde zdaňují celosvětové zisky a příjmy. Firmy registrované mimo území UK a občané s trvalým pobytem mimo území UK
(non-domiciled residents) platí pouze daň ze zisku a příjmu vzniklého na území UK. Zahraniční příjem britských daňových
rezidentů je plně zdanitelný v místě vzniku a daň zaplacená v zahraničí se odečítá od daňového základu v UK. Toto
umožňují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které UK uzavřela s téměř 100 zemí.

Některé firmy v UK však mohou být řízeny a spravovány ze zahraničí, i když tu nemají žádné zastoupení ani činnost. Tyto
firmy mohou být posuzovány jako rezidentní mimo území UK, a to kvůli příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
Firmy registrované mimo UK mohou být považovány za rezidentní, pokud jsou z UK řízeny. Takový statut by však
vyžadoval větší přítomnost v UK než jen ve formě pobočky, která zdaňuje pouze zisky vzniklé na území UK.

Hlavní druhy daní:

Income Tax (daň z příjmu)

Sazba daně pro daňový rok 2017-18 Roční příjem

20 % 0 - 33 500 GBP

40 % 33 500 - 150 000 GBP

45 % 150 000 GBP +

Zdroj
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Podrobný výklad. Roční daňová úleva (personal allowance) pro každého poplatníka je 11 500 GBP (bez ohledu na příjem).
Sleva z daně pro manžele je min. 3 260 GBP až max. 8445 GBP v závislosti na příjmech. Sleva pro nevidomé je 2 320 GBP.

Tax on dividends (daň z dividend)

Dividendy se od daňového období po 6. dubnu 2016 nezdaňují do výše 5 000 GBP; nad tuto úroveň se zdaňují dle úrovně
příjmů plátce, u plátců s příjmem do 45 000 GBP sazbou 7,5%, u plátců s příjmem 45 000 – 150 000 GBP sazbou 32,5% a u
plátců s příjmy nad 150 000 GBP sazbou 38,1%. Podrobný výklad.

Capital Gains Tax (daň z kapitálových výnosů)

Daň se platí z prodeje následujících věcí: movitostí (kromě auta), nemovitostí (krom bydlení sloužícího jako trvalé
bydliště), akcií (od placení CGT jsou osvobozeny investice do individuálních spořicích účtů - ISA allowances) Pro rok
2016-17 byla daňová úleva (tax-free allowance) stanovena na 11 300 GBP. Zisk nad tuto hranici je zdaněn jednotnou
sazbou ve výši 10 % (nebo 18% v případě objektů rezidenčního bydlení) u osob s celkovými zdanitelnými příjmy do
45 000 GBP, resp. 20% (28% na rezidenční bydlení) u osob s vyššími příjmy; je nicméně možné uplatnit případnou
akumulovanou ztrátu z minulých let. Daňovou úlevu (entrepreneurs relief) mají jednotlivci, kteří prodají svou firmu a dále
vlastníci alespoň 5 % podílu ve firmě, kteří jej prodají a v takové firmě pracují. Tito lidé zaplatí daň ve výši 10 % z
celoživotního zisku do 1 mil. GBP. Více o problematice danění zisků z prodeje cenných papírů.

Tax on Foreign Income (zdanění zahraničních příjmů)

Osoby trvale žijící v UK zde daní i své zahraniční příjmy. Osoby žijící v UK déle než 7 let, ale nemající zde trvalé bydliště
(non-domiciled residents) platí daň ze zahraničních příjmů převedených do UK. Existuje-li mezi UK a zemí ze které příjmy
pochází dohoda o zabránění dvojího zdanění, lze uplatnit zápočtem daň zaplacenou v zahraničí. Nechtějí-li osoby
s trvalým bydlištěm v zahraničí ale dlouhodobě žijící v UK zdanit zde své zahraniční příjmy, musí uhradit roční paušální
poplatek 30.000 GBP. Uvedené se nevztahuje na osoby do 18 let a osoby s příjmy do 2.000 GBP. Povinnost podat přiznání
daní z příjmu se vztahuje na všechny osoby, které v jednotlivém roce pobývali v UK 183 dní a více. Daňové přiznání
podává rovněž osoba, která strávila v UK ve čtyřech po sobě následujících letech v průměru 91 dní a více. Podrobný
výklad.

Corporation Tax (daň ze zisku právnických osob)

K 1. 4. 2015 došlo k úpravě sazby daně ze zisku právnických osob. Jednotná sazba je 19 %. Sazby pro minulé roky, tedy
platné do konce března 2016 jsou znázorněny v tabulcev níže uvedeném odkazu. Jednotná sazba se ovšem netýká firem
těžících ropu a zemní plyn v UK (tzv. ring fence companies), pro které je sazba stanovena na 30%, respektive při příjmech
pod 300 000 GBP ročně na 19%.

Zdroj

Daň je splatná 9 měsíců a 1 den po konci účetního roku. Přihlášení k platbě této daně je nutné do tří měsíců po začátku
účetního roku firmy, v opačném případě hrozí pokuta. Pro následnou platbu corporation tax nejsou zasílány výzvy
k platbě, firma si platbu a následné vyplnění Company Tax Return (formuláře pro vrácení daně) musí monitorovat sama.

National Insurance (odvody na sociální a zdravotní pojištění)
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• Zaměstnanec (class 1) odvádí 12 %, pokud je jeho týdenní mzda 157-866 GBP (680-3750 GBP měsíčně). Z výdělku
do 157 GBP týdně se neplatí žádné odvody na pojištění. Kdo vydělává více než 866 GBP týdně, platí navíc 2 % ze
mzdy nad tuto hranici.

• Zaměstnavatel (class 1) odvádí 13,8 % z hrubé mzdy zaměstnance, pokud je vyšší než 157,01 GBP týdně; toto se liší
u zaměstnanců mladších 21 let.

• OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná (class 2) s ročním ziskem mezi 6025GBP a 8 163 GBP, odvádí na
pojištění 2,80 GBP týdně. OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná (class 4) s ročním ziskem 8 164 GBP a více
odvádí 9 % ze zisku v rozpětí 8 164 a 45 000 GBP, resp. 2 % zisku nad 45 000 GBP. Lidé do 16 let a v důchodovém
věku neodvádí žádné příspěvky na pojištění.

• Specifické sazby existují pro ředitele společností, majitele pronajímaných nemovitostí a rybáře na sdílených lodích.

Podrobná tabulka sazeb odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Inheritance Tax (dědická daň), Gift Tax (darovací daň)

Dědické dani nepodléhá majetek v hodnotě do 325 000 GBP. Hodnota majetku přesahující tuto hranici se daní sazbou
40 % nebo 36 % v případě, že je minimálně 10 % majetku určeno na charitativní účely. Výše darovací daně závisí na délce
života dárce od okamžiku po darování majetku. Pokud rodiče darují svůj majetek dětem, zvyšuje se hranice na 425 000
GBP. Pokud dárce žije alespoň 7 let od darování daru, darovací daň se neplatí. V opačném případě se daň vypočte podle
tabulky progresivních sazeb. Dědická daň se neplatí v případě, že celé dědictví přechází na druhého z manželů v rámci
manželství či registrovaném partnerství s trvalým bydlištěm v UK, nebo pokud celé dědictví přechází registrovaným
charitativním organizacím. Každý rok lze bez povinnosti platit daň darovat jedné osobě až 3.000 GBP najednou anebo po
částech. Každý rok lze rovněž darovat částky do 250 GBP libovolnému počtu lidí bez povinnosti uvádět tyto dary v
daňovém přiznání. Speciální výjimky jsou stanoveny pro svatební dary, dary politickým stranám či dary osobám
příbuzným či blízkým pro zajištění jejich životní úrovně. Podrobný výklad.

Value Added Tax (VAT, daň z přidané hodnoty)

V UK existují 3 sazby VAT: 0 %, 5 %, 20 %. VAT podléhá většina obchodních transakcí na území UK a Isle of Man. VAT
podléhá rovněž dovoz zboží a některých služeb ze zahraničí. Hranice pro povinnou registraci za plátce VAT je obrat vyšší
než 85 000 GBP za uplynulých 12 měsíců či kratší dobu. Některé produkty a služby jsou z VAT zcela vyňaty (např. známky,
finanční transakce). Podrobný výklad.

20 % (standard rate)

• většina zboží a služeb

5 % (reduced rate)

• elektřina, plyn a jiné palivo pro domácnosti a charitativní organizace
• dámské hygienické potřeby
• dětské autosedačky
• stavební bytové rekonstrukce
• výrobky umožňující přestat kouřit

0 % (zero-rate)

• většina potravin (výjimky tvoří např. alkohol, zmrzlina, čokoláda, potrava pro domácí zvířata)
• voda pro domácnosti
• semena a jiné prostředky pro rozmnožování rostlin pro výrobu potravin
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• živá zvířata určená pro lidskou potravu
• knihy, noviny, časopisy, mapy
• dětská obuv a oblečení
• léky na recept
• lékařské a chirurgické přístroje, pokud pomáhají postiženým
• magnetické pásky, přehrávače, radiopřijímače pro slepce
• nová bytová výstavba
• zboží pro charitativní organizace, jež je darováno za účelem dalšího prodeje
• odvoz a zpracování odpadů
• doprava osob (u lodí a letadel alespoň 12 lidí)
• doprava osob a zboží do/z Velké Británie
• určité typy karavanů a hausbótů
• obuv a přilby pro průmyslové užití
• motocyklové a cyklistické přilby
• vydání bankovek
• pojištění, prodej, leasing a pronájem půdy a budov (neplatí pro garáže, parkovací místa, hotelové ubytování)
• peněžní půjčky, loterie, sázkařské a hrací aktivity
• některé vzdělávací a školící činnosti
• členské příspěvky u některých organizací
• export zboží a služeb
• zlato a bankovky.

Podrobný seznam sazeb.

Excise Duty (spotřební daň)

Dani podléhají pohonné hmoty, tabákové výrobky, alkoholické nápoje a dopravní prostředky.

Spotřební daň na pohonné hmoty

Pohonné hmoty Daň

benzín, nafta 57,95 pencí/litr

bionafta, bioethanol 57,95 pencí/litr

LPG (zkapalněný plyn) 31,61 pencí/kg

zemní plyn 24,70 pencí/kg

LTO (lehký topný olej) 10,70 pencí/litr

Zdroj

Detailní přehled informací je spotřební dani na pohonné hmoty. Spotřební daň na pohonné hmoty, plyn, uhlí a elektřinu
upravuje na jednotném trhu EU Směrnice 2003/96/ES.
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Spotřební daň na tabák a tabákové výrobky

Tabákové výrobky Daň

Cigarety 16,5 % z MOC + 207,99 GBP za 1000 cigaret

Doutníky 259,44 GBP/kg

Ručně balený tabák 209,77 GBP/kg

Ostatní tabákové výrobky a žvýkací tabák 114,06 GBP/kg

Zdroj

Spotřební daň na tabák a tabákové výrobky upravují na jednotném trhu EU Směrnice 95/59/ES, Směrnice 92/79/EHS.

Spotřební daň na alkoholické nápoje

Alkoholické nápoje Daň

lihoviny (za každé procento podílu alkoholu) 28,74 GBP/hektolitr

pivo (za každé procento podílu alkoholu) 19,08 GBP/hektolitr + 5,69 GBP u nejsilnějších piv (nad
7,5% abv), resp. + 8,42 GBP u méně silných piv (1,2-2,8%

abv)

víno (obsah alkoholu 1,2 - 4 %) 88,93 GBP/hektolitr

víno (obsah alkoholu 4 - 5,5 %) 122,30 GBP/hektolitr

víno (obsah alkoholu 5,5 - 15 %) 288,65 GBP/hektolitr

víno (obsah alkoholu 15 - 22%) 384,82 GBP/hektolitr

šumivé víno (obsah alkoholu 5,5 - 8,5 %) 279,46 GBP/hektolitr

šumivé víno (obsah alkoholu 8,5 - 15 %) 369,72 GBP/hektolitr

Zdroj

Spotřební daň na alkoholické nápoje upravuje na jednotném trhu EU Směrnice 92/83/EHS
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Road Tax (silniční daň)

Silniční daň (osobní auta - platí pro vozidla poprvé zaregistrovaná mezi 1.3.2001 do 1.4.2017)

Skupina Emise CO2 (g/km) Roční daň - pohon
benzín, nafta

Roční daň - alternativní
pohon

A 0-100 £0,00 £0,00

B 101-110 £20,00 £10,00

C 111-120 £30,00 £20,00

D 121-130 £115,00 £105,00

E 131-140 £135,00 £125,00

F 141-150 £150,00 £140,00

G 151-165 £190,00 £180,00

H 166-175 £220,00 £210,00

I 176-185 £240,00 £230,00

J 186-200 £280,00 £270,00

K 201-225 £305,00 £295,00

L 226-255 £520,00 £510,00

M 255+ £535,00 £525,00

Zdroj

Silniční daň (osobní auta - platí pro vozidla poprvé zaregistrovaná po 1.4.2017)

Emise CO2 (g/km) Roční daň - pohon benzín, nafta Roční daň - alternativní pohon

0-1 £0,00 £0,00

1-50 £10 £0,00

50-75 £25 £15
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76-90 £100 £90

91-100 £120 £110

101-110 £140 £130

111-130 £160 £150

131-150 £200 £190

151-170 £500 £490

171-190 £800 £790

191-225 £1200 £1190

226-255 £1700 £1690

256+ £2000 £1990

Zdroj

Silniční daň (lehká užitková vozidla, motocykly a autobusy)

Lehká užitková vozidla Motocykly Autobusy

Hmotnost Roční daň Objem motoru
(cm

3
)

Roční daň Počet sedadel Roční daň

do 3,5 t 240 GBP do 150 18 GBP 10-17 165 GBP

151-400 41 GBP 18-36 220 GBP

401-600 62 GBP 37-61 330 GBP

601 a více 85 GBP 62+ 500 GBP

Zdroj

Silniční daň (nákladní vozidla bez návěsu)

Hmotnost 2 nápravy 3 nápravy 4 a více náprav
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do 7 500 kg 165 GBP 165 GBP 165 GBP

do 12 500 kg 200 GBP 200 GBP 200 GBP

do 14 000 kg 200 GBP 200 GBP 200 GBP

do 15 000 kg 210 GBP 200 GBP 200 GBP

do 19 000 kg 650 GBP 200 GBP 200 GBP

do 21 000 kg 650 GBP 230 GBP 200 GBP

do 23 000 kg 650 GBP 650 GBP 230 GBP

do 25 000 kg 650 GBP 650 GBP 450 GBP

do 27 000 kg 650 GBP 650 GBP 650 GBP

do 44 000 kg 650 GBP 650 GBP 1200 GBP

Zdroj

Samostatné sazby se týkají tahačů, dle počtu náprav - vizpodrobnosti.

Zahraniční kamiony včetně českých (soupravy o hmotnosti nad 12 tun) musí od dubna 2014 platit daň z používání britské
silniční sítě. Podrobné informace k sazbám této daně.

Další druhy daní:

Stamp Duty/Land Tax (daň z koupě nemovitosti)

Plátcem daně je kupující. Výše daně závisí na ceně kupované nemovitosti (pozemek, dům). Od daně jsou osvobozeny
převody nemovitostí pro charitativní organizace. Od prosince 2014 se při nákupu nemovitosti do 125 000 GBP neplatí
žádná daň; pro dalších 125 000 GBP hodnoty nemovitosti je daňová sazba 2 %, na dalších 675 000 GBP je sazba 5 %, na
dalších 575 000 GBP sazba 10 % a na zbytek je sazba 12 %. Tato daň se nevztahuje na Skotsko, kde je místo toho
zavedena Land and Building Transaction Tax. Podrobněji o těchto daních.

Air Passenger Duty (daň z civilní letecké dopravy)

Air Passenger Duty (APD) byla představena poprvé v roce 1994 se sazbou 5 GBP pro UK/EU a 10 GBP mimo EU. Od té
doby se pro pasažéry cestující jinak než v ekonomické třídě několikrát zvýšila. Od 1. dubna 2016 byly sazby zvýšeny, a to
bude pokračovat i v roce 2017. Skupiny C a D budou od dubna 2015 zrušeny a tyto destinace budou nově v pásmu B.
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Daň z civilní letecké dopravy

Snížená sazba Standardní sazba Vyšší sazba

Pásmo A (0-2 000 mil) 13 GBP 26 GBP 78 GBP

Pásmo B (2 001-4 000 mil) 75 GBP 150 GBP 450 GBP

Pásmo C (4 001-6 000 mil) zrušeno

Pásmo D (více než 6 000
mil)

zrušeno

Zdroj

Climate Chance levy (daň z klimatické změny)

CCL se skládá z:

• Hlavní sazby CCL
• Carbon Price Support (CPS)
Daň z klimatické změny (hlavní sazby)

Komodita Sazba od 1. dubna 2016 Sazba od 1. dubna 2017

Elektřina 0,559 pence/kwh 0,568 pence/kwh

Plyn 0,195 pence/kwh 0,198 pence/kwh

Jakýkoliv ropný plyn nebo jiný plynný
uhlovodík dodávaný v kapalném

stavu

1,251 pence/kg 1,272 pence/kg

Jakákoliv jiná zdanitelná komodita 1,526 pence/kg 1,551 pence/kg

Zdroj

Hlavní sazby CCL se týkají energetických produktů, jako jsou elektřina, plyn a uhlí k použití jako palivo obchodními
spotřebiteli.

Sazby CPS se týkají energetických produktů, jako jsou uhlí, plyn používaný k výrobě elektřiny od 1. dubna 2017.

Daň z klimatické změny (CPS)

Komodita Sazba od 1. dubna 2015 Sazba od 1. dubna 2016 (platná do
31. března 2019)
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Plyn 0,334 pence/kwh 0,331 pence/kwh

LPG 5,307 pence/kg 5,280 pence/kg

Uhlí a jiná pevná fosilní paliva (ropný
koks, hnědé uhlí, atd.)

156,860 pence/gcv 154,790 pence/gcv

Zdroj

Landfill Tax (daň z uložení odpadu na skládku)

Patří mezi ekologické daně, k dispozici jsou dvě sazby. Standardní sazba daně je 86,1 GBP/tuna, nižší sazba (pro
neaktivní odpad) je 2,70 GBP/tuna.

Zdroj

Aggregates Levy (daň z těžby kamene, písku a štěrku)

Patří mezi ekologické daně. Současná sazba daně je 2 GBP/tuna. Platí se i při dovozu materiálu ze zahraničí.

Council Tax (obecní daň)

Jedná se o daň z rezidenčních nemovitostí, kterou vybírají místní (obecní) úřady. V Anglii se daň vypočítává z hodnoty
nemovitosti v dubnu 1991, ve Walesu z hodnoty v roce 2003. Podle hodnoty je nemovitost zařazena do odpovídajícího
daňového pásma (A-H). Ocenění nemovitostí a rozpětí jednotlivých daňových pásem se liší v Anglii, Skotsku, Walesu i
Severním Irsku. Sníženou sazbu obecní daně platí některé skupiny občanů (např. invalidé, samostatně žijící osoby).
Majitelé druhé a další nemovitosti z ní platí obecní daň se slevou 10-50 %, pokud v ní nikdo nebydlí. Existují také určité
možnosti pro krátkodobé a dlouhodobé neplacení daně.

Obecní daň v Anglii

Skupina Hodnota Poměr Poměr v % Průměr

A do £40 000 6/9 67 % £845

B £40 001 až £52 000 7/9 78 % £986

C £52 001 až £68 000 8/9 89 % £1 127

D £68 001 až £88 000 9/9 100 % £1 268

E £88 001 až £ 120
000

11/9 122 % £1 550

F £120 001 až £160 13/9 144 % £1 832
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000

G £160 001 až 320 000 15/9 167 % £2 112

H £320 001 a více 18/9 200 % £2 533

Zdroj

Business Rates (daň z podnikání resp. využívání podnikatelských prostor)

Daň odvádí většina vlastníků nemovitostí určených k podnikání (obchody, kanceláře, restaurace, atd.). Základem pro
výpočet daně je zdanitelná hodnota nemovitosti. Tuto hodnotu stanovuje každých 5 let státní úřad pro oceňování - The
Valuation Office Agency. Poslední přehodnocení nemovitostí proběhlo v dubnu 2010. Zdanitelná hodnota odpovídá
profesionálnímu odhadu výše ročního pronájmu příslušné nemovitosti na volném trhu. Daň z podnikání se rovná součinu
zdanitelné hodnoty a multiplikátoru (číslo), který každoročně stanovuje britská vláda. Existují různé daňové úlevy (např.
nevyužité nemovitosti, charitativní organizace, neziskové organizace náboženského a vzdělávacího charakteru, podniky na
venkově). Daň se liší v Anglii, Skotsku a Severním Irsku.

Zdroj
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2. Zahraniční obchod a investice
Pro Spojené království, ostrovní zemi, je příznačné, že zahraniční obchod je důležitým činitelem pro fungování ekonomiky.
Obchodní bilance za rok 2016 potvrzuje dlouhodobý trend - britský obchod se zbožím je již mnoho let ve schodku a
obchod se službami, zejména finančními je naopak dlouhodobě v přebytku.

Schodek obchodní bilance se v roce 2016 zvýšil na 33,7 miliard GBP (ze 29,9 miliard GBP v předchozím roce), a to
především v důsledku poklesu vývozu zboží, který nebyl dorovnán ani zvýšením vývozu služeb.

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2012 2013 2014 2015 2016 2017

leden-březen

Vývoz zboží a
služeb (mil.

GBP)

499 141 517 642 511 654 517 446 547 590 146 216

Dovoz zboží a
služeb (mil.

GBP)

536 475 556 880 547 877 547 234 584 616 158 106

Saldo
(mil. GBP)

-37 334 -39 238 -36 223 -29 788 -37 026 -11 890

Zdroj: Office for National Statistics, údaje v milionech GBP

Zboží

Z hlediska objemu exportu je Británie i v roce 2017 nadále 9. největší národní exportní ekonomikou světa, ačkoliv má
dlouhodobý deficit obchodní bilance. V prvním čtvrtletí roku 2017 dosáhl obchodní schodek Velké Británie výše 11,890
mld. GBP. Přestože sektor služeb má obchodní schodek kladný (26,335 mld. GBP), jeho hodnota nebyla dostatečně
vysoká, aby vyvážila záporný obchodní schodek v sektoru zboží (-36,875 mld. GBP). Schodek obchodní bilance UK se tak
proti stejnému čtvrtletí roku 2016 zvýšil o 10%, především díky nárůstu deficitu v obchodě se zbožím (zejména import
strojů a dopravní techniky včetně aut, ropy a chemikálií), který nedokázala vyvážit ani kladná obchodní bilance UK
v obchodě se službami. Zvyšování deficitu obchodní bilance i v období slabého kurzu libry může signalizovat zpomalení
ekonomiky. Vliv kurzu libry na zahraniční obchod Británie je však komplexnější, neboť vysoký podíl britských importů je
obchodován v zahraničních měnách, zatímco významná část britských vývozů je obchodována v librách.
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Služby

Přebytek obchodu se službami byl odhadnut na cca 26,335 mld. liber za 1. čtvrtletí 2017.

Sektor služeb má dlouhodobě kladný obchodní schodek, za celý rok 2016 dosáhl úrovně 97 mld. GBP, nedokázal však
vyvážit schodek britského obchodu se zbožím ve výši 134 mld. GBP.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavním obchodním partnerem UK jsou pravidelně země EU, na něž připadá o něco méně než polovina exportu a o něco
více než polovina importu britského zboží. V roce 2016 směřovalo do zemí EU 48% britského exportu, zatímco ze zemí EU
pochází 53% britských dovozů. Největším národním exportním trhem pro britské zboží jsou USA (v roce 2016 15,7%
exportu zboží – poměrně vyvážená bilance obchodu), dále pak Německo (10,9% - UK má ve vzájemném obchodě výrazný
deficit bilance, DE je největším dovozcem do UK), Nizozemsko (6,4%), Francie (6,4%), Irsko a Belgie.

Britské exportní trhy (export zboží)

Země 2015 (mld. GBP) 2016 (mld. GBP)

USA 45,276 47,423

Německo 30,352 32,790

Nizozemsko 17,338 18,615

Francie 17,830 19,438

Irsko 16,665 17,101

Čína 18,071 13,487

Belgie a Lucembursko 11,576 11,971

Itálie 8,403 9,965

Španělsko 8,855 9,778

Švýcarsko 22,245 9,199

Spojené arabské emiráty 6,209 6,753

Hong Kong 6,628 6,380

Japonsko 4,310 5,040
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Kanada 4,007 4,830

Singapur 3,922 4,711

Zdroj: ONS

Britské importní trhy (import zboží)

Země 2015 (mld. GBP) 2016 (mld. GBP)

Německo 60,679 64,507

Čína 36,103 40,588

USA 35,259 36,669

Nizozemsko 30,890 34,903

Francie 23,999 25,096

Belgie a Lucembursko 20,470 24,313

Itálie 15,764 17,456

Španělsko 13,964 15,875

Norsko 13,263 13,671

Irsko 12,509 13,487

Švýcarsko 8,895 10,160

Polsko 8,251 9,179

Japonsko 7,028 8,245

Turecko 7,047 7,462

Hong Kong 6,573 6,699

Zdroj: ONS

2.3 Komoditní struktura
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Patnáct nejvýznamnějších vývozních komodit Velké Británie v roce 2016

Poř. Produkty 2016 (mil. GBP) % z celkového exportu

1 Strojní zařízení 40 563 13,5

2 Automobily 30 361 10,1

3 Lékařské a farmaceutické
produkty

25 017 8,3

4 Letadla 15 507 5,1

5 Ostatní výrobky 14 041 4,7

6 Vědecké a fotografické
komodity

11976 4,0

7 Ropa a její produkty 11 742 3,9

8 Neupřesněné výrobky 10 244 3,9

9 Rafinovaná ropa 8 777 2,9

10 Nápoje 6 863 2,3

11 Silniční vozidla jiná než
osobní auta

6 827 2,3

12 Organické chemikálie 6 742 2,2

13 Oděvy 6 267 2,1

14 Plasty a jejich produkty 5 790 1,9

15 Neželezné kovy kromě
stříbra

5 672 1,9

Zdroj a seznam dalších komodit: Office for National Statistics
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Patnáct nejvýznamnějších dovozních komodit do Velké Británie v roce 2016

Poř. Produkty 2016 (mil. GBP) % z celkového importu

1 Elektronická zařízení 56663 13,0

2 Strojní zařízení 40788 9,4

3 Automobily 33938 7,8

4 Ostatní výrobky 27781 6,4

5 Lékařské a farmaceutické
produkty

27494 6,3

6 Silniční vozidla jiná než
osobní auta

20415 4,7

7 Oblečení 18874 4,3

8 Rafinovaná ropa 15896 3,7

9 Letadla 14092 3,2

10 Vědecké a fotografické
komodity

12400 2,8

11 Ropa 10329 2,4

12 Neupřesněné výrobky 9773 2,2

13 Různé kovové výrobky 9135 2,1

14 Zelenina a ovoce 8600 2,0

15 Plastické hmoty 8352 1,8

Zdroj a seznam dalších komodit: Office for National Statistics

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Svobodné zóny volného obchodu (tzv. "free zones") jsou vymezenými oblastmi na britském území, jež nejsou součástí
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celního prostoru EU. Zboží z mimo unijních zemí, které se zde případně nachází, nepodléhá celnímu řízení a tudíž se na
něj ani nevztahují dovozní cla EU. Pokud je však zboží na britském území uvedeno do volného oběhu nebo
použito/spotřebováno uvnitř zóny, dovozce je povinen zaplatit evropské dovozní clo, britskou DPH, případně i spotřební
daň a poplatky.

Ve Velké Británii je v současné době v provozu pět svobodných zón – letiště Prestwick a přístavy Liverpool, Southampton,
Sheerness a Tilbury. Platí, že v těchto zónách smí být umístěno zboží mimo britského i unijního charakteru. Zmiňované
zóny především slouží k uskladnění, manipulaci, popř. zpracování zboží určeného pro reexport. Přestože britské zóny
volného obchodu nenabízejí žádné dodatečné tarifní výhody, poskytují širokou nabídku netarifních výhod:

• zjednodušené celní řízení
• cash flow výhody za účelem neplacení dovozního cla (do doby, než je zboží exportováno nebo vpuštěno do volného

oběhu)
• vysoká bezpečnost uskladněného zboží
• potenciál pro lepší marketing a prezentaci
• větší pružnost při určení cílové destinace pro zboží podléhající celním kvótám

V UK jsou v provozu také celní sklady, jež jsou určeny pro skladování zboží podléhajícího spotřební dani. Tyto sklady jsou
používány pro skladování exportního, reexportovaného i importního zboží.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zahraniční investice v UK (mld. GBP)

Zahraniční investice
v UK

2011 2012 2013 2014

Přímé investice 31,9 39,4 33,0 27,8

Portfoliové investice -19,9 -92,5 25,7 126,5

Ostatní investice 186,2 26,2 -195,5 15,3

Zdroj dat: Statistical Bulletin, Office for National Statistics (Summary of international investment position)

Pozn.: k datu publikování STI nebyly oficiální informace od Office of National Statistics za roky 2015 a 2016 k dispozici,
nejnovější souhrnná statistika z roku 2016 pokrývá jen období do roku 2014. Představu však dávají čísla OECD uvedená níže.

Pokud o trend vývoje přímých zahraničních investic do Británie v roce 2016 a 2017, na jednu stranu se nepotvrdily obavy
z rychlého odlivu zahraničních investic ze země v případě rozhodnutí voličů o odchodu z EU. Dle OECD zahraniční
investice směřující do UK v roce 2016 dokonce dosáhly nového britského rekordu od roku 2005, a UK získalo druhý
největší objem investic na světě (po USA, před Čínou) ve výši 197 mld. GB (neboli 254 mld. USD), a to zejména díky
několik největším akvizicím, z nichž některé ale byly oznámeny ještě před referendem (ABInBev převzal za 79 mld. GBP
SAB Miller, Shell za 34 mld. převzal BG Group – proběhlo již v roce 2015, ale dokončeno až 2016, japonská Softbank za 24
mld. převzala výrobce čipů ARM Holdings, atd.). K největším investorům patří firmy z Blízkého východu (zejména z Kataru,
který avizuje investice v UK ve výši 5mld. GBP v příštích 5 letech) a z jihovýchodní Asie. Pokračuje také investiční apetit
globálních technologických firem, zejm. Apple, Google, Facebook, IBM, Amazon, které všechny oznámily ve druhé
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polovině 2016 nové investice v UK čítající vytvoření tisíců nových pracovních míst. Rovněž firma Tata Steel oznámila další
investici ve výši 1 mld. USD. Na druhou stranu zahraniční investice zpomalují v sektorech, u kterých panuje nejistota
ohledně dopadů výsledné podoby brexitu, především tedy v automobilovém průmyslu, kde se za rok 2016 snížily
oznámené investice o 1/3 na 1,66 miliardy liber. Naproti tomu významnou investici potvrdila na podzim 2016
automobilka Nissan: produkci svých tří nových modelů Qashqai, X-Trail a Juke pro evropský trh umístí dle plánu do UK a
zásadně k tomu rozšíří svoji stávající továrnu v britském Sunderlandu.

Britská vláda se snaží podpořit investice a rozvoj ekonomiky mj. i prostřednictvím návrhu nové Průmyslové strategie,
která počítá s deseti pilíři, v čele s podporou investic do vědy, výzkumu a inovací, zaměřuje se na vyspělé technologie a
navrhuje vytvoření „sektorových dohod“ pro globálně nejkonkurenceschopnější sektory britského průmyslu (např. sektory
zdravotních technologií, ultra nízkoemisních vozidel, průmyslové digitalizace a jaderného průmyslu). V roce 2017 byla
zahájena činnost Fondu pro řešení výzev průmyslové strategie ve výši 4,7 mld. GBP. Financovat bude projekty v 6
oblastech: zdravotnictví a medicína; robotika a umělá inteligence; baterie; samořídící auta; výroba a materiály
budoucnosti; satelity a vesmírné technologie. Na formulaci projektu se podílely firmy a university.

Britské investice v zahraničí (v mil. GBP)

UK investice
v zahraničí

2011 2012 2013 2014

Přímé investice 66,6 48,2 28,4 -79,9

Portfoliové investice 7,3 118,8 -5,7 24,1

Ostatní investice 105,1 -223,1 -208,4 112,1

Zdroj dat: Statistical Bulletin, Office for National Statistics (Summary of international investment position)

Pozn.: k datu publikování STI nebyly ucelené informace za roky 2015 a 2016 k dispozici, nejnovější souhrnná statistika z
roku 2016 pokrývá období do roku 2014.

Mezi největší příjemce britských přímých zahraničních investic patří Španělsko, Nizozemsko, USA, Austrálie, Lucembursko,
Francie a Rusko. Údaje o přímých zahraničních investicích vyhlašuje Národní statistický úřad. Za léta 2015 a 2016 nebyly
údaje k termínu zpracování STI k dispozici.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

UK je jedním z největších příjemců přímých zahraničních investic (FDI) na světě. Země je pro investory atraktivní z těchto
důvodů:

• vysoce kvalifikovaná, flexibilní a kreativní pracovní síla
• konkurenceschopné náklady na pracovní sílu
• největší výzkumná a vývojová základna v Evropě (64 univerzitních technologických parků s 1.400 firmami)
• vysoké výdaje na vědu a výzkum, vynikající výsledky univerzit v mezinárodním srovnání
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• silná vazba mezi firmami a univerzitami
• příznivé podnikatelské prostředí
• nízké celkové odvody na sociální a zdravotní pojištění (23,8% z hrubé mzdy)
• konkurenceschopný daňový systém, kontinuální snižování sazby korporátní daně v posledních letech
• mírná regulace pracovního trhu
• výborná dopravní infrastruktura, snadné silniční a železniční spojení s Evropou přes Eurotunel

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu jsou liberální a není uplatňován žádný schvalovací mechanismus. Zahraniční
firmy mohou v UK svobodně založit nebo koupit firmu, vlastnit pozemky či budovy. Investice do energetiky musí být
schváleny vládním úřadem UK Environment Agency. Přímé zahraniční investice (FDI) v UK přímo regulují dva zákony:
Industry Act of 1975 a Foreign Trade Act of 1973. Britská vláda má oprávnění zabránit převzetí firem ve strategických
oborech (např. obrana, letectví), a to kvůli národním zájmům.

Nepřímé formy regulace FDI v UK:

• minimální vlastnický podíl vlády (zlatá akcie) a maximální zahraniční vlastnický podíl (29,5 %) ve strategických
firmách British Aerospace (zbrojovka) a Rolls Royce (výroba leteckých motorů)

• firmy ovládané zahraničním kapitálem nemohou získat kontrakty v obranném průmyslu
• požadavek na britské občanství zaměstnanců u určitých firem, které pracují s tajnými informacemi
• právo veta při prodeji aktiv určitým firmám
• omezení FDI v určitých sektorech (letecká doprava, vysílání, námořní doprava)

Základní investiční pobídkou v UK jsou granty ze strukturálních fondů EU, jejichž výše v letech 2014–2020 činí 10,8 mld.
Euro. Mezi strukturální fondy EU patří:

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
• Evropský sociální fond (ESF)

K podpoře přímých zahraničních investic v zemi slouží daňová úleva za výdaje na výzkum a vývoj (R&D tax credit). K
dalším nabízeným pobídkám patří např. daňová úleva pro producenty filmů (Film tax relief).
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3. Vztahy země s EU
Spojené království Velké Británie a Severního Irska je členem EU. Do Evropských hospodářských společenství, předchůdce
EU, vstoupila Velká Británie k 1.1.1973.

Brexit

Dne 23.6.2016 rozhodli Britové v referendu většinou 51,9 % hlasů o vystoupení země z EU. Britská vláda aktivovala čl. 50
Smlouvy o EU dne 29.3.2017, tím začala běžet dvouletá lhůta, ne jejímž konci v březnu 2019 Velká Británie přestane být
členem EU. V dopise, kterým britská strana aktivovala článek 50 Smlouvy o EU a zahájila dvouleté období odchodu z EU,
deklarovala následující preferovanou podobu nastavení obchodních vztahů s EU po brexitu: 1/ UK nebude členem
vnitřního trhu EU (tj. UK nebude podrobeno jurisdikci Soudního dvora EU a bude moci kontrolovat imigraci); 2/ UK
nechce „plné členství“ v celní unii s EU; 3/ UK chce sjednat s EU komplexní dohodu o volném obchodu zbožím a službami;
4/ ke dni vystoupení z EU UK převezme celé acquis EU do britského právního řádu. Rada EU v rámci politických vodítek
stanovila fázovaný prostup jednání o brexitu, v rámci kterého bude jménem celé EU vyjednávat Evropská komise a
v prvním kroku budou nejprve řešeny otázky výstupové dohody o ukončení členství Británie v EU, a ve druhé fázi
následně budoucí rámec vztahů EU s UK. Konkrétní podoba obchodních vztahů UK s EU po březnu 2019 tedy začne být
jasnější až v pozdějších fázích vyjednávání. S ohledem na komplexnost obchodních vztahů není ani vyloučené, že by ve
(Smlouvou o EU stanoveném) období dvou let nemuselo být dosaženo nové obchodní dohody a v úvahu by pak
připadalo buď přechodné / implementační období, nebo prodloužení vyjednávacího období, či ukončení členství Británie
v EU bez nové dohody a obchodování Británie s EU pouze v rámci standardů Světové obchodní organizace.

Z hlediska Británie je s ohledem na objem a bilanci vzájemného obchodu se službami s EU jednou z klíčových obchodních
otázek spojených s brexitem to, zda a za jakých podmínek po brexitu zůstane zachován přístup v Británii sídlících bank
a finančních firemna vnitřní trh EU v sektoru finančních služeb. Britský bankovní sektor, zaměstnávající asi 2,2 milionu
osob (cca 7% všech pracujících), se netají přípravou svých kontingenčních plánů, včetně přípravy na možnou variantu
absence jakékoliv obchodní dohody při odchodu UK z EU; v praxi ale banky zatím s rozhodnutím o případném přesunu
aktivit z Británie na kontinent spíše vyčkávají. Podle průzkumů v rámci finančního sektoru avizují plány na možné přesuny
pracovníků z UK do zahraničí, případně přesuny celých ústředí, či posílení evropských poboček, zejména kapitálové fondy
(36%) a investiční banky (29%). Ve finančním sektoru je další z klíčových otázek, zda si londýnská City bude schopna po
brexitu udržet pozici hlavního světového centra clearingových transakcí denominovaných v eurech.

Z britských výrobních sektorů je vývoj jednání o brexitu ostře sledován zejména automobilkami, které vysoký podíl svých
výrobků exportují na vnitřní trh EU a případné nové celní či netarifní bariéry by pro ně znamenaly komplikace nejen při
exportu vozů, ale i při importu zahraničních součástek, jejichž podíl na v Británii vyrobeném vozu dosahuje v průměru
59%.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

European Commission Representation in the UK
Europe House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU
Head of Representation: Jacqueline Minor
Tel: 020 7973 1992
Fax: 020 7973 1900
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E-mail: COMM-REP-LONDON@ec.europa.eu
Web: ec.europa.eu/unitedkingdom/, ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_london/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Co se týká obchodu zboží a služeb, zůstává Evropská unie hlavním obchodním partnerem UK. Podíl EU na britském
dovozu a vývozu se nicméně za poslední desetiletí snižuje. Jestliže v roce 2000 Británie exportovala do EU 55% svého
celkového exportu zboží a služeb, v roce 2015 to již bylo 44%; pokud jde jen o zboží, za posledních 10 let se snížil podíl
EU na britském exportu z 54,21% v roce 2006 na 43,93% v roce 2006.

Vývoj podílu celkového exportu zboží a služeb z UK do EU mezi lety 2016, 2011 a 2006:

Období Export UK do EU

(mld. GBP)

Export UK celkově

(mld. GBP)

% exportu UK do EU na
celkových exportech UK

2016 240,560 547,590 43,931%

2011 241,827 496,987 48,659%

2006 211,309 389,793 54,211%

Zdroj:

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/l7d7

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/ktmw

Členství UK v EU má dosud vliv na britskou ekonomiku v mnoha ohledech. Nejdůležitější účinky vznikají prostřednictvím
jednotného trhu (Single Market), programu ekonomické integrace. Dopad EU se ale projevuje také v jiných oblastech. EU
má výlučnou pravomoc sjednávat obchodní a investiční dohody se zeměmi mimo Unii, byla zavedena celní unie se
společným vnějším celním sazebníkem na dovážené zboží. Členství také velmi ovlivňuje obchodní vztahy UK
s nečlenskými státy a má též na UK daňové důsledky, jehož výsledkem jsou příspěvky do rozpočtu EU. Stejně jako u
ostatních členských států, je hrubý příspěvek UK do rozpočtu EU funkcí příjmů z DPH, hrubého národního důchodu (HNP),
cla a produkce cukru. Jedinečně mezi členskými státy těží UK od roku 1985 ze slevy na svém příspěvku do rozpočtu EU. Ta
se vypočítá podle vzorce, který sníží čistý příspěvek UK na 66 %.

Více informací o obchodních vztazích s EU.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V programu Evropské kohezní politiky pro období 2014-2020 je zakotvena pomoc pro Severní Irsko a to pomocí těchto
nástrojů:
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• Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) – Program investic pro růst a pracovní místa. Tento program
pravděpodobně započne v létě 2015. Z ERDF bude uvolněno přibližně 72 milionů GBP na podporu podnikání,
pomocí investic.

• Evropský sociální fond (ESF) – Program zacílený na zvyšování sociálního začlenění, snižování ekonomické neaktivity a
boj s chudobou. Tři definované prioritní skupiny činností v rámci programu jsou 1) Podpora zaměstnanosti a
pracovní mobility, 2) Podpora sociálního začlenění a 3) Investice do vzdělávání, rozvoje schopností a celoživotního
vzdělávání. Předpokládané finanční zdroje jsou 457,5 milionů Eur.

• Mírový program IV (Peace IV), Evropská územní spolupráce. Program zaměřený na podporu usmíření, zaměřený na
podporu sdíleného vzdělávání, dětí a mládeže, sdílených prostor a služeb a budování dobrých vztahů na lokální
úrovni. V rámci programu bude operováno s rozpočtem 229 milionů Eur. Program bude zahájen v průběhu jara
2015.

• Interreg VA program, Evropská územní spolupráce. Jeden z šedesáti programů v rámci EU pro podporu přeshraniční
spolupráce, příspěvek ERDF do tohoto programu je 240 milionů Eur.

• Program rozvoje venkova (RDP) v rámci druhého pilíře Společné zemědělské politiky. Priority tohoto programu jsou
rozvoj venkova, udržitelný management regionálních přírodních zdrojů a zlepšování konkurenceschopnosti
zemědělství, lesnictví a potravinářství. Celkový rozpočet programu byl schválen na částku 623 milionů GBP, z čehož
186,5 milionů bude pocházet z evropských zdrojů, zbytek ze zdrojů Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova,
které navíc přislíbilo přidělení dalších 250 milionů GBP na financování Schéma zlepšení farmářského podnikání.

• Účast na programech UK rybolovu pod hlavičkou Společné rybolovné politiky.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Británie je jedním z nejvýznamnější obchodních a investičních partnerů České republiky a dlouhodobě patří mezi 4-5
nejvýznamnějších exportních teritorií pro české vývozce.

Pokud jde o možné dopady brexitu na evropské a české firmy, jasnější obrázek si bude možné vytvořit až po zahájení a
v průběhu obchodních jednání EU s UK. V obecné rovině, s ohledem na to, že jednání o nových obchodních vztazích
začne v zásadě na ideálním, bezbariérovém stavu obchodu v rámci vnitřního trhu EU, je pravděpodobné, že jakkoliv
komplexní nová dohoda bude, nepřinese zlepšení, ale v některých aspektech spíše zhoršení vzájemných obchodních
podmínek a určité nové bariéry, např. v podobě celních kontrol či vykazování pravidel původu.

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny (mld. Kč)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 1-3 2016 1-3 2017

Vývoz (mld.
CZK)

148,3 152,4 183,4 206,6 206,8 56,7 56,1

Dovoz (mld.
CZK)

53,6 52,8 67,9 73,4 92,9 26,4 22,8

Obrat (mld.
CZK)

201,9 211,2 251,3 280,0 299,7 83,1 78,9

Saldo (mld.
CZK)

94,7 99,6 115,5 133,2 113,8 30,3 33,2

Obchod s Velkou Británií je 3. nejefektivnější relací českého zahraničního obchodu (po Německu a Slovensku).
Vysoký přebytek obchodní bilance České republiky s Velkou Británií pokrývá téměř třetinu obchodního deficitu České
republiky s Čínou. (Pozn.: Do roku 2001 byla obchodní bilance ČR s UK tradičně deficitní. Pozitivní saldo od roku 2001
setrvale roste.)

UK je v prvním čtvrtletí 2017 4. největším exportním trhem pro ČR (po Německu, Slovensku, Polsku a Francii) a 11.
největším importním trhem. Podle velikosti obratu vzájemného obchodu je UK na 7. místě. ČR byla v roce 2015 pro UK
19. největším importním trhem (5,6 mld. GBP, tj. 1,0 % britského dovozu) a 29. největším exportním trhem (2,8 mld.
GBP, tj. 0,54 % britského vývozu). Vzájemný obchodní obrat ČR s UK se od roku 2000 více než ztrojnásobil.
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Zdroj: ČSÚ – Databáze zahraničního obchodu ČR.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Deset nejvýznamnějších položek českého vývozu k 31. 12. 2016 (tis. Kč)

Nejvýznamnější
položky českého vývozu

Hodnota v roce 2015 (tis.
Kč)

Hodnota v roce 2016 (tis.
Kč)

Meziroční změna (%)

Vozidla motorová, traktory
a jiná vozidla

62 129 537 67257517 8,2

Reaktory, kotle,
přístroje nástroje
mechanické

44 308 226 4219705 -4,74

Přístroje el. záznamu,
reprodukce zvuku, TV
obrazu

40 255 727 38615117 -4,0

Hračky, hry, potřeby
sportovní

6 491 415 6216762 -4,23

Výrobky ze železa nebo
oceli

5 114 108 5046045 -1,3

Kaučuk a výrobky z něj 5 596 263 4826884 -13,7

Nábytek, lůžkoviny,
svítidla, stavby montované

4 544 621 3951248 -13,0

Plasty a výrobky z nich 3 333 265 3298286 -1,0

Přístroje optické, foto,
kinem, lékařské, chirurgické
apod.

2 617 228 3234580 23,5

Výrobky farmaceutické 2350200 2346935 -0,1

Zdroj: ČSÚ - nomenklatura zboží HS2

Deset nejvýznamnějších položek českého dovozu k 31. 12. 2015 (tis. Kč)
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Nejvýznamnější položky českého
dovozu

Hodnota v roce 2015 (tis.
Kč)

Hodnota v roce 2016 (tis.
Kč)

Meziroční změna (%)

Přístroje pro
záznam/reprodukci zvuku,
TV obrazu

8 900 940 25815931 190,0

Reaktory, kotle,
přístroje nástroje
mechanické

16 451 632 15067826 -8,4

Vozidla motorová 9 502 462 9922822 4,4

Výrobky farmaceutické 5 005 385 5454854 8,9

Plasty a výrobky z nich 4 005 283 4065526 1,5

Nástroje náčiní výrobky
nožířské z kovu obec

234 584 3 604 839 1436,0

Výrobky chemické různé 2 135 068 2187119 2,4

Výrobky ze železa nebo
oceli

1449766 2157375 48,8

Přístroje optické,
lékařské, chirurgické apod.

2 463 979 2120197 -13,9

Silice, rezinoidy, přípravky
kosmetické apod.

1 758 106 1528098 -13,0

Zdroj: ČSÚ - nomenklatura zboží HS2

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb (mld. Kč)

2012 2013 2014 2015 2016

Příjmy 21,7 26,0 31,0 33,7 35,3

Výdaje 22,2 20,8 22,4 23,7 25,7
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Bilance 0,53 5,3 8,5 9,9 9,6

Zdroj: ČNB

Vývoz a dovoz služeb v roce 2016 (mil. Kč)

Příjmy Výdaje Saldo

Doprava 91009 4213 4895

Cestovní ruch 7539 5281 2258

Služby
v oblasti stavebnictví

60,8 1,5 59,3

Pojišťovací služby a
penzijní financování

314 1657,7 -1343,6

Finanční služby 491 806 -314, 4

Služby výpočetní techniky a
informační služby,

telekomunikační služby

5702 2232 3469

Autorské a jiné odměny a
licenční poplatky

122 2743 -2620

Osobní, kulturní a
rekreační služby

326 957 -630

Zdroj: ČNB

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Přímé zahraniční investice (v mil. Kč)

Období Výše aktiv

2011 9 822

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Velká Británie

33/64 http://www.businessinfo.cz/velka-britanie © Zastupitelský úřad ČR v Londýně (Velká Británie)

http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/bezny_ucet_pb_tc/
http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/bezny_ucet_pb_tc/
http://www.businessinfo.cz/velka-britanie


2012 3 849

2013 8 671

2014 1 469

2015 7545,2

2016 Zatím nebylo zveřejněno

Zdroj: ČNB

Z hlediska objemu je největším českým investorem v UK Energetický a průmyslový holding (EPH). V roce 2014 EPH
koupil elektrárnu Eggborough u britského Leedsu. Tato elektrárna o výkonu 2 GW produkuje cca 4% elektrické energie
v UK. V roce 2016 pak dále EPH koupil elektrárnu Lynemouth, která od ukončení provozu v roce 2015 prochází adaptací z
uhelného zdroje na spalování biomasy; elektrárna Eggborough měla být v roce 2016 uzavřena, ale získala další kontrakt
k provozu v roce na 2017; po vyřazení z provozu by na jejím místě mohla vzniknout nová plynová elektrárna.

V červnu 2017 EPH dále oznámil probíhající nákup dvou britských paroplynových (tzv. CCGT) elektráren Langage a South
Humber Bank s celkovým instalovaným výkonem 2,3 GW. (EP UK) a v ceně 318 milionů britských liber (cca 9,5 miliardy
CZK). EPH elektrárny koupil prostřednictvím spol. EP UK Investments Ltd, která je plně kontrolována společností EP Power
Europe, a.s., dceřinou společností EPH.

V listopadu 2017 Energetický a průmyslový holding koupil londýnskou konzultantskou společnost RVA Group, která
radí při demolicích a likvidaci uhelných elektráren a dalších průmyslových provozů.

Skupina PPF v UK působí na realitním trhu prostřednictvím své PPF Real Estate; říjnu 2016 PPF kapitálově vstoupila do
britského start-upu v oblasti digitálního vydavatelství a prodeje knih „The Culture Trip“ (zakoupila 43,69 % podíl akcií). V
prosinci 2016 PPF v Londýně spoluzaložila novou Clear Bank, ve které vlastní 35%. Banka má být nově 5. clearingovou
bankou („bankou pro banky“, vedle Barclays, HSBC, Lloyds a RBS) v Londýně a konkurovat hodlá zejm. využíváním
nejmodernějších IT technologií v oblasti fintech.

V roce 2017 patří k největším britským investicím v ČR nákup spol. Moravia IT, specializující se na překlady pro IT firmy
jako jsou IBM, Microsoft a Oracle, britskou firmou RWS, která patří mezi deset největších překladatelských firem na světě.
RWS kupuje Moravia IT přibližně sedm miliard korun.

Z českých firem mají ve Velké Británie v UK zastoupení, ať již samostatně, či prostřednictvím místního či globálního
partnera dále např. Škoda Auto, Pilsner Urquell, Budvar,Linet, PBS Velká Bíteš, GHC.

Obecně mezi hlavní důvody dosud omezených přímých investic českých firem v UK patří vysoká finanční náročnost
vstupu na britský trh a delší návratnost investic. Současné české investice v UK tvoří především výdaje spojené se
založením firemní pobočky nebo reprezentační kanceláře.
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Stav přímých zahraničních investic z Velké Británie v ČR k 31.12.2015 (údaje v mil. Kč):

Základní kapitál Reinvestovaný zisk Ostatní kapitál Celkem

50 822,3 38 862,2 25 947,0 115 631,5

Zdroj

Největší vývozci do UK:

Škoda Auto Mladá Boleslav, TPCA Kolín, Panasonic AVC Networks Czech Plzeň, Linet Želevčice, Johnson Controls
Automobilové Součástky Česká Lípa, Barum Continental Otrokovice, Foxconn CZ Pardubice, Moravia Steel Třinec, IMI
International Humpolec, Automotive Lighting Jihlava, Siemens VDO Automotive Brandýs nad Labem, Masterfoods Poříčí
nad Sázavou, Tanex Plasty Jaroměř.

Největší dovozci z UK:

GlaxoSmithKline Praha, AstraZeneca Czech Republic, Ford Motor Company, Andrew Telecommunications Plzeň,
Phoenix-Zeppelin Modletice, Tech Data Distribution Praha, Procter & Gamble Materials Management Czech Republic
Rakovník, Johnson Controls Automobilové Součástky Česká Lípa, Toyota Motor Czech Praha, eD' system Czech Ostrava,
Kimberly-Clark Praha, Terramet Čestlice, Synot Uherské Hradiště, Panasonic AVC Networks Czech Plzeň, Celestica Kladno.

Významní britští investoři v ČR:
firma, sídlo - investice do výroby, činnost v ČR

• ArcelorMittal - Londýn, ocel (Ostrava)
• Avon Rubber - Bradford on Avon, Wiltshire; autodíly (Rudník u Turnova)
• BPB Gypsum - Loughborough, Leicestershire; polystyren (Český Brod), sádrokarton (Horní Počaply)
• Carclo - Ossett, West Yorkshire; plastové autodíly (Brno)
• Cookson Group - Londýn; speciální keramika (Třinec)
• Devro - Glasgow; střívka pro uzeniny (Jilemnice, Slavkov u Brna)
• G. Modiano - Bradford; zpracování vlny (Nejdek)
• Hillside Plastics - Durham; plastové autodíly (Chomutov)
• Chem Resist - Dewsbury, West Yorkshire; korozivzdorná zařízení z termoplastů (Třeboradice)
• IMI - Birmingham; ventily (Humpolec)
• International Power - Londýn; elektřina, teplo (Opatovice, Pražská teplárenská, a.s.)
• Invensys - Londýn; měřící přístroje (Brno, Šternberk)
• John Crane - Slough, Buckinghamshire; těsnící systémy (Lutín)
• Laminar Medica - Tring, Hertfordshire; izolované přepravní systémy (Vodňany)
• Loma Systems - Farnborough, Hampshire; elektronické přístroje pro kontrolu potravin (Dobřany)
• Magnesium Elektron - Manchester; odlitky z hořčíkový slitin pro auta (Louka u Litvínova)
• Molins - Milton Keynes; balicí stroje a zařízení (Plzeň)
• Pacific Direct - Bedford; toaletní potřeby pro hotely (Holice)
• RB Farquhar - Huntley, Aberdeenshire; montované koupelny (Chomutov)
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• Rexam - Londýn; hliníkové plechovky pro nápoje (Ejpovice)
• Royal Dutch Shell - Londýn; ropné produkty (Litvínov)
• SABMiller - Londýn; pivo (Plzeňský Prazdroj, a.s.)
• Tarmac - Wolverhampton, West Midlands; drcené a těžené kamenivo (Liberec)
• Tetley Group - Greenford, Middlesex; čaj (Jemnice)
• TI Automotive - Oxford; autodíly (Mladá Boleslav, Jablonec nad Nisou)
• Wagon Automotive - Birmingham; autodíly (Bělá pod Bezdězem)
• Arriva - Sunderland; autobusová doprava (Transcentrum bus Kosmonosy)
• Aviva - Londýn; životní pojištění
• HSBC - Londýn; centrum sdílených služeb pro střední Evropu (Ostrava)
• iPlato - Londýn; aplikace pro mobilní komunikace (Pardubice)
• Lektronix - Walsall, West Midlands; servis průmyslových zařízení (Brno)
• Logica CMG - Londýn; softwarové systémy (Praha, Brno, Plzeň)
• Provident Financial - Bradford; spotřebitelské půjčky (Praha)
• Ricardo - Shoreham, West Sussex; design a vývoj motorů, autodílů (Praha)
• Tesco - Cheshunt, Hertfordshire; maloobchodní řetězec
• Unichem - Chessington, Surrey; distribuce léčiv (Alliance UniChem)
• Vodafone - Newbury, Berkshire; mobilní operátor

Zdroj: MPO

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Ekonomické vztahy mezi ČR a UK se realizují na základě následujících smluv:

• Smlouva o zamezení dvojímu zdanění u daně z příjmu a z kapitálových zisků (v platnosti od 20. 12.1991)
• Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (v platnosti od 26. 10. 1992)
• Smlouva mezi členskými státy EU a ČR o přistoupení k EU (v platnosti od 1. 5. 2004)

Databáze evidence mezinárodních smluv.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Oblast poskytování rozvojových fondů má na starosti Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj (Department for
International Development, DFID), jež pracuje s cílem ukončení extrémní chudoby, podporuje tvorbu pracovních míst a
pomáhá zachraňovat životy při zásahu humanitárních krizí. DFID je odpovědno za:

• zlepšení soudržnosti a výkonnosti britské mezinárodní rozvojové politiky v ohrožených oblastech a oblastech
postižených konfliktem zemí

• předcházení násilí páchanému na dívkách a ženách v rozvojových státech
• předcházení změn klimatu a podporu adaptace a růst s nízkými emisemi uhlíku v rozvojových zemích
• zajištění britské pomoci účinnější za pomoci zlepšení transparentnosti, otevřenosti a hodnoty vynaložených financí
• ctění mezinárodních závazků UK a přijmutí opatření k dosažení rozvojových cílů

DFID provádí výzkum na světové úrovni, který přímo zlepšuje životy lidí a jeho cílem je, aby byl přístupný všem po celém
světě. DFID financuje výzkum, který může vést k novým technologiím a lepším způsobům, jak pomoci nejchudším lidem
na světě. DFID poskytuje prostředky pro:

• nové léky na malárii a spavou nemoc
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• lepší diagnostické testy na tuberkulózu
• vakcíny pro onemocnění afrického skotu
• povodním odolnou rýži a suchu odolné plodiny

Ministerstvo financuje studie, které se zabývají posouzením, zda jsou finanční prostředky používány dostatečně účinně;
další oblastí sponzorovaného výzkumu je pomoc při zlepšení správy a snížení korupce – studie například ukazují, že
zdanění při správném použití posiluje vztah mezi vládou a jejími daňovými poplatníky, jakož i podporu růstu a zvyšování
příjmů. K získání co nejlepších výsledků ze svých výzkumů, spolupracuje DFID s odbornými partnery z veřejného i
soukromého sektoru včetně mnoha předních světových univerzit, výzkumných rad a nadací, dále s dalšími ministerstvy UK
a významnými mezinárodními agenturami.

DFID pracuje s 28 zeměmi po celé Africe, Asii a na Blízkém východě. Nejvíce poskytuje DFID pomoc do Etiopie, Pákistánu,
Sierra Leone, Nigérie a Bangladéše.

DFID spolupracuje s dvěma agenturami a orgány veřejné správy:

• Commonwealth Scholarship Commission in the UK
• Independent Commission for Aid Impact

DFID poskytuje v rámci Research4Development (R4D) aktuální informace o výzkumech financovanými DFID včetně
podrobností o více než 35 000 minulých a současných projektech, naleznete na následujících webových stránkách.

Další informace:

• Projekty týkající se mezinárodní rozvojové spolupráce
• Podpora projektů pro členské země EU
• Případové studie
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obsah neuveden

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektory Konkrétní příležitosti
HS 4 resp. služby CPC

Zdůvodnění ZÚ Londýn
a ZK CzechTrade Londýn

Automobilový, letecký průmysl
(kompozitní průmysl)

HS 8702 - Vozidla motorová pro
dopravu veřejnou

HS 8409 Části součásti pro motory
pístové

HS 8483 Hřídele aj. převodové
převody kola ozubené apod.

V roce 2016 dosáhl britský
automobilový průmysl svého 17
letého rekordu v počtu 1,7 milionů
vozů, z nichž 1,3 mil. bylo
exportováno, především na trh EU. V
souladu s celosvětovým trendem
směřování k tzv. "inteligent,
connected car" (a z dlouhodobějšího
hlediska k plně autonomním
vozidlům) britská vláda podporuje
využití nových technologií v
automobilovém průmyslu, zejm. tedy
technologie pokročilého
infotainmentu včetně připojení k
internetu, elektromobility,
hybridního pohonu a prvků
autonomního řízení. V současné
době průměrný podíl britských dílů
na novém voze vyrobeném v Británii
dosahuje jen 41%, ač snahou
posledních let je navyšování tohoto
podílu ve prospěch domácích
výrobců. V roce 2017 57% britských
automobilek vyvíjí technologii
autonomního řízení (a dalších 18%
to plánuje) a 64% vyvíjí ultra
nízkoemisní či elektrické vozy. Velké
příležitosti budou i v oblasti
dodavatelského řetězce v oblasti
klasických spalovacích motorů –
Británie je dlouhodobě evropskou
špičkou v oblasti vývoje a výroby
motorů a nové příležitosti mimo jiné
vznikají i díky dlouhodobého
programu rozvoje motorů Jaguar
Land Rover typu Ingenium (aktuálně
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probíhá rozšíření motorárny Jaguar
Land Rover). Z hlediska materiálů i
britské automobilky ve stále větší
míře využívají hliník coby lehčí
konstrukční prvek. Tyto trendy
znamenají příležitost pro výrobce
komponent automobilového
průmyslu, kteří dokáží včas přijít s
inovativním řešením.

Civilní letecký průmysl: Z hlediska
leteckého průmyslu je UK druhým
největším producentem na světě, s
širokým portfoliem produkovaných
služeb a výrobků od designu a
projektování, k výrobě křídel,
motorů, přistávacích podvozků,
palivových systémů, až po avioniku.
Přes 90% obratu sektoru je přitom
generováno exportem. Sektor vyrostl
o 40% od roku 2010 (tj. 10% rychleji
než zbytek UK trhu), přičemž
hlavními výrobci na trhu zůstávají
Airbus, Bombardier, BAE Systems,
AgustaWestland a Rolls Royce. V
sektoru vesmírných technologií
působí celá řada britských hi-tech
firem, např. Surrey Satellite
Technology, které se zaměřují
zejména na aplikace pro
telekomunikace, navigaci,
meteorologii a pozorování země.
Británie představuje nejdůležitějšího
evropského dodavatele pro Boeing,
který v létě 2016 uzavřel s britskou
vládou partnerství s cílem dalších
investic v zemi a plánuje otevření své
první britské továrny v Sheffieldu. V
severovelšském Broughton pak sídlí
továrna Airbusu dodávající křídla pro
všechny obchodní modely značky.
Jelikož britský letecký sektor je
především dodavatelem komponent
a dílů pro letadla, ani případný po
brexitový přechod na WTO
standardy by neměl mít skokový
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dopad na ostrovní výrobce, neboť
WTO aplikuje 0% tarif na letecké díly
(na rozdíl od např. celých aut) a
přibližně 70% exportu britského
leteckého průmyslu nadto směřuje
mimo EU. Příležitosti pro české
výrobce se nabízejí zejm. v
subdodávkách pro britské firmy,
např. v oblasti elektroniky včetně
kabeláže, rychle se rozvíjejícího
segmentu kompositních materiálů.

Obnovitelná energetika a
nukleární energetika

HS 8413
Technologie/pumpy/kogenerační
jednotky
HS 8415 Klimatizační a chladící
zařízení
HS 8419 Výměníky tepla

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr
ost izolované aj

HS 8507 - Akumulátory elektrické vč
separátorů

HS 2704 - Koks polokoks z uhlí
černého hnědého rašeliny

Z hlediska energetického průmyslu
je klíčovým krokem rozhodnutí
britské vlády realizovat výstavbu
nového jaderného zdroje v
elektrárně Hinkley Point C: v září
2016 byl podepsán kontrakt s
francouzskou EDF a čínskou China
General Nuclear na výstavbu dvou
nových bloků ve výši 18 miliard liber.
Další jaderné zdroje by mohly
následovat v lokalitách Bradwell B a
Sizewell C, rozhodnutí o nich se však
očekává až v horizontu příštích 5 let.
Kontrakty na dodávky pro Hikley
Point se již rozbíhají, např. General
Electric oznámil svou nabídku
dodávky parních turbín a generátorů.
Britská vláda rovněž v březnu 2016
vyhlásila soutěž na vývoj a dodávku
malých modulárních reaktorů,
přičemž na podporu projektu
vyčlenila 250 mil. liber. O projekt se
uchází mj. konsorcium britských
firem vedené společností Rolls Royce
(čítající dále spol. Amec Foster
Wheeler, Nuvia, Arup a Nuclear
Advanced Manufacturing Research
Centre). Navzdory nadcházejícímu
rozvoji britské jaderné energetiky
není pravděpodobný ani ústup UK
od obnovitelných zdrojů, a i po
Brexitu bude Británie, s ohledem na
své závazky v oblasti ochrany
klimatu, pravděpodobně výrazně
preferovat nízkoemisní a obnovitelné
zdroje energie. Jakkoliv vládní
podpora pro výkupní tarify z
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obnovitelných zdrojů bude
pravděpodobně dále snižována,
očekává se další růst sektoru a
navyšování podílu energie z OZE
(aktuálně představuje energie z
větru, vln, vody, biomasy a slunce 7%
britské elektřiny a do roku 2020 se
očekává nárůst tohoto podílu na
20-25%). Zvažována je výstavba
první přílivové elektrárny na světě ve
velšském Swansea. Akcent bude
kladen rovněž na akumulaci energie
a úsporná
energetická/tepelná/chladící řešení
jako například systémy pro úsporu
tepla - monitorovací zařízení,
kogenerační jednotky, tepelná
čerpadla, výměníky tepla či úspornou
chladící techniku. Příležitosti pro
dodávky českých systémů i
komponentů tedy představují, vedle
tradičního energetického sektoru,
zejména komponenty pro
energetickou dimensi tzv. „smart
energy“, včetně „smart homes“ a
„smart cities“. V oblasti fosilních
zdrojů energie britská vláda na
podzim 2016 povolila průzkum těžby
plynu frakováním břidlic (v oblastech
Lancashire a North Yorkshire), dále
připravuje kroky umožňující
prodloužení využití ložisek ropy a
plynu v Severním moři.

IT, software CPC 84 Služby (Specifická
IT/softwarová řešení včetně
perspektivní oblasti kybernetické
bezpečnosti)

Británie v čele s Londýnem zůstává
jedním z globálních center
informačních a komunikačních
technologií (ICT) a předním centrem
evropským. Tuto skutečnost
potvrzuje např. rozhodnutí konat
prestižní výroční konferenci
TechCrunch Disrupt, zaměřenou na
ICT a start-upy, vedle San Francisca,
New Yorku a Pekingu právě v
Londýně; dokladem je i rozhodnutí
společnosti Apple (učiněné až po
referendu o Brexitu) umístit do
Londýna sídlo jedné ze svých
největších poboček mimo USA (od
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roku 2021 bude sídlit v adaptované
Battersea Power Station). Také
společnost Google po referendu
oznámila, že rozšířením svého
London Campus (o 3 tis. pracovních
míst) vytvoří v UK své druhé největší
vývojové středisko na světě, a
společnost Facebook rovněž otevře
své nové ústředí v Londýně.
Pokračují také investice samotných
britských společností do ICT, dle
průzkumů 60% z nich očekává, že v
příštím roce bude do této oblasti
investovat více, než letos (zejm. do
systémů řízení zásob, upgradů IT
infrastruktury a systémů řízení
výroby). Britská vláda na podzim
2016 ohlásila fond ve výši 400 mil.
GBP na podporu rozvoje
technologických firem. ICT sektor se
úzce prolíná také se sektorem
vesmírných technologií, především v
oblastech šíření televizního a
rozhlasového vysílání,
telekomunikací a navigace. Londýn
tak může i nadále sloužit jako
nejbližší odrazový můstek pro české
ICT firmy i inovativní start-upy k
jejich globální expanzi.

Potravinářský průmysl HS 2203 Pivo ze sladu

HS 0208 - Maso a droby jedlé,
čerstvé, chlazené nebo zmrazené

HS 1008 - Pohanka, proso, lesknice
kanárská, obilí, ostatní

HS 1106 - Mouka krupice z luštěnin
manioku ap ovoce

HS 1207 - Semena, plody olejnaté,
ostatní i drcené

HS 3101 - Hnojiva živočišná rostlinná

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí

V potravinářském sektoru zejména
dovoz českého piva nadále skýtá
značný potenciál pro stále více
rozmanitou českou pivní scénu –
zatímco velké české značky svůj
potenciál průběžně naplňují, je zde
stále značný prostor pro malé a
střední české pivovary s exportním
potenciálem (tj. ty které mají
potřebnou exportní kapacitu,
trvanlivost piva, přičemž však stále
vaří pivo tradičním způsobem s
vícermutovým vařením a
dvoufázovým kvašením). V kurzu je
kromě tradičního ležáku plzeňského
stylu i ležák tmavý/polotmavý, dále i
svrchně kvašená piva včetně
například piva pšeničného. Čím větší
odlišnost od mainstreamu, tím lépe.
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mlékárenské

HS 8438 - Stroje pro prům. přípravu
výrobu potravin

Z dalších potravinářských oblastí je v
UK potenciál pro navýšení tržního
podílu moravských vín, destilátů a v
sektoru sladu (pro výrobu destilátů).
České firmy však musejí mít na
paměti, že Británie vyžaduje moderní
marketing a potenciální britští
partneři očekávají aktivní přístup z
české strany včetně spoluinvestic do
společného úsilí dostat novou
značku na trh.

Strojírenství a kovovýroba HS 2607 - Rudy olovnaté
koncentráty

HS 7301 - Štětovice z železa oceli
profily aj svařované

HS 7308 Kovové konstrukce

HS 7310 - Cisterny sudy kádě ap z
železa oceli do 300 l

HS 7315 - Řetězy řetízky jejich části z
železa oceli

HS 7610 - Konstrukce hliníkové části
desky profily

HS 8205 - Nástroje ruční jn svěráky
kovadliny ap

HS 8428 Zdvihací zařízení

HS 8425 Kladkostroje, zařízení
zdvíhací, výtahy, rumpály apod.

HS 9114 - Části součásti hodinářské
ostatní

HS 9305 - Části příslušenství zbraní
revolverů pistolí

HS 8609 - Kontejnery pro jeden
nebo více druhů dopravy

V oblasti strojírenství a
kovozpracujícího průmyslu
představují příležitosti pro český
export zejména poptávky po
obráběných komponentech,
kovových a svařovaných
konstrukcích, kontejnerech, jízdních
kolech, výrobcích z hliníku, dále po
komponentech pro těžbu ropy a
dalších segmentech tzv. offshore
průmyslu. Jakkoliv těžba plynu a
ropy v Severním moři v posledních
letech stagnuje, Británie se zřejmě
vydá cestou těžby plynu z břidlic - v
roce 2016 bylo schváleno několik
testovacích projektů a těžba z břidlic
má podporu vlády (viz odstavec
„energetika“). Potenciál existuje i v
sektoru výrobních technologií, např.
vyspělá obráběcí centra,
automatizované linky a robotizované
provozy.
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HS 8712 - Kola jízdní a jiná bez
motoru

Sklo/design HS 7013 - Sklo stolní domácenské
kuchyňské aj zboží

HS 7018 - Perly imitace perel
drahokamů ap ze skla

Británie v čele s Londýnem patří ke
světovým centrům architektonických,
projekčních a designerských studií,
která pro své zahraniční projekty
často hledají zajímavá a inovativní
řešení interiérů v podobě např.
skleněných doplňků a osvětlení,
keramických elementů či dřevěných
předmětů apod.

Nábytkářský průmysl HS 4414 - Rámy dřevěné na obrazy
zrcadla ap předměty

HS 6502 - Šišáky formy kloboukové
splétané nezformované

HS 9504 - Potřeby pro hry
společenské stoly speciální

HS 9610 - Tabulky tabule břidlicové

HS 6301 - Přikrývky koberečky
cestovní

HS 4103 - Kůže surové ostatní

Importy nábytku do UK v poledních
letech rostou. Příležitosti skýtají
zejm. poptávky po dílčích
komponentech nábytkářského
průmyslu, včetně např. dřeva a
dřevěných desek. Poptávka se
rekrutuje ze dvou zdrojů:
velkoobchody poptávají
konkurenceschopné výrobce
nábytku dle dokumentace; a britští
interiéroví designeři poptávají
výrobce luxusního nábytku na
zakázku. Jednou z hlavních
příležitostí k navázání kontaktů s
designery je London Design Festival,
který se každoročně koná v Londýně
na podzim a sestává z více než B2B.

Obranný průmysl viz Strojírenství a kovovýroba Británie zůstává i nadále pátým
největším světovým vývozcem zbraní
a obranných technologií a příležitosti
pro český export se nacházejí zejm. v
subdodávkách komponent, včetně
např. částí příslušenství, elektro,
optiky, radarové techniky, zbraní a
revolverů. Větší šance na navázání
nové spolupráce s významnými
britskými výrobci v obranném
průmyslu jsou především v oblastech
inovativních technologií, např. „360°
situational awareness“, „future
soldiers“, propojitelnosti, pokročilých
materiálů, řídicích systémů a
architektury software. Z tradičních
oblastí lze očekávat příležitosti např.
ve strojírenském sektoru a v oblasti
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hydrauliky v souvislosti s plánovanou
výstavbou nových britských
námořních bojových plavidel včetně
4 nových jaderných ponorek.

Zdravotnický a farmaceutický
průmysl

HS 6909 - Výrobky keram pro
laboratoře chemický aj účel

HS 0510 - Ambra kastoreum cibet
pižmo, žluč, žlázy sušené atd,

HS 7010 - Demižóny láhve baňky
lékovky víčka aj ze skla

HS 9004 - Brýle (korekční ochranné
aj) apod výrobky

HS 2808 - Kyselina dusičná směs
kyseliny sírové dusičné

HS 3903 - Polymery styrenu v
primárních formách

HS 4705 - Buničina dřevná
polochemická

Farmaceutický a chemický průmysl
představují po automobilovém
průmyslu nejvýznamnější výrobní
exportní sektory britské ekonomiky.
Sektor zažívá dynamický růst, tažený
především inovacemi. Pokud jde o
zdravotnický průmysl, do prostředí
státního systému veřejné zdravotní
péče (NHS) jsou stále častěji
zapojovány soukromé kliniky a
nemocnice, u kterých NHS
oursourceuje zdravotní služby. Nově
se v sektoru prosazují také inovativní
služby typu Babylon - virtuální
návštěva lékaře prostřednictvím
internetu, která těží z rychlé
dostupnosti (včetně možnosti
následného zaslání el. předpisu
lékařem pacientovi do místní
lékárny) na místo dlouhých čekacích
dob objednání u standardních
návštěv lékařů. Příležitosti pro české
firmy představují především
subdodávky substancí a komponent
pro chemický, farmaceutický a
zdravotnický průmysl, včetně
vybavení laboratoří. Objemově zatím
malým, ale rostoucím sektorem je v
UK také oblast alternativních
bylinných přípravků, a to jak
kosmetických, tak potravinových
doplňků.

Stavebnictví HS 9406 - Stavby montované

HS 3925 - Výrobky stavební z plastů
jn

HS 4410 - Desky třískové apod., ze
dřeva a podobných materiálů

HS 4418 - Výrobky stavebního
truhlářství, tesařství apod, ze dřeva

HS 6801 - Kostky obrubníky desky

Ačkoliv v roce 2016 britské
stavebnictví poprvé po 4 letech růstu
spadlo do mírné recese, pro dílčí
dodávky stavebních materiálů,
konstrukcí, i stavebních služeb z ČR
zůstává v Británii otevřena řada
příležitostí. Důvodem je nejen
celková velikost britského
stavebního trhu, ale zejm.
skutečnost, že dle analýz chybí v
Británii obrovské množství bytů.
Zejména v osmimilionové oblasti
širšího Londýna pak stavební ruch,
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dlažební z kamene přír

HS 6810 - Výrobky z cementu
betonu kamene umělého

HS 6904 - Cihly kameny podlahové
tvarovky nosné apod

HS 6905 - Tašky krytinové nástavce
trubkové komínové aj

HS 6907 - Dlaždice obkládačky ap
keramické neglazované

HS 7016 - Dlaždice desky kameny
cihly tašky aj skleněné

HS 2618 - Struska granulovaná z
výroby železa oceli

týkající se především komerčních a
rezidenčních budov, neustává i bez
státní podpory. V Británii rovněž
narůstá poptávka po montovaných
stavbách. Specifickou oblastí
příležitostí ve stavebnictví je pak
sektor dopravní infrastruktury, ve
které je realizována či připravována
řada projektů. Největší projekt,
"Hight Speed II", usiluje o
vybudování 335 mílí dlouhého
vysokorychlostního železničního
propojení mezi Londýnem,
Birminghamem, Manchesterem,
Sheffieldem a Leedsem. Cena
projektu je plánována na 55 miliard
liber, realizován má být vládou
založenou společností "High Speed
Two (HS2) Ltd", výstavba má začít v
roce 2017, trať do Birminghamu
zprovozněna 2026 a celý koridor by
měl být dokončen v roce 2030.
Připravovány jsou též projekty
rozšíření letišť Heathrow a
Stanstead, ve stádiu realizace již je
rozsáhlý projekt Crossrail -
modernizace a dostavba železnice v
oblasti Londýna.

Další možnosti pro zvýšení českého exportu do UK jsou následující:

• outsourcing dodávek zboží a služeb od britských firem;
• rozvoj ekonomické spolupráce mezi regiony v ČR a UK (využití strukturálních zdrojů EU)

Aktuální sektorové příležitosti pro Velkou Británii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz
(www.businessinfo.cz/mop).

Aktuální tendry a projekty ve Velké Británii

Aktuální poptávky ve Velké Británii

5.2 Kalendář akcí

Zdroje:
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• Kalendář akcí na BusinessInfo
• Výstavy a veletrhy
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Kontakty na britské firmy (výrobci, dovozci, distributoři) lze získat z elektronických firemních adresářů. Některé služby jsou
ovšem zpoplatněné. K nejvyužívanějším patří Kelly's a Kompass. Vyhledávání probíhá podle výrobku nebo nabízených
služeb.

Využívání místních prodejních zástupců (sales agents) je velmi rozšířené. Pro zahraniční firmy je to na začátku často jediná
schůdná cesta, jak se prosadit na britském trhu. Prodejní zástupci jsou registrováni v British Agents BASE
(www.agentbase.co.uk/), která umožňuje přístup do největší databáze profesionálních prodejních zástupců v UK.

The Manufacturers' Agents' Association of Great Britain and Ireland - MAA nabízí stejné služby jako BASE. Navíc nabízí
vyhledání prodejního zástupce také v Irsku. České firmy mohou najít prodejního zástupce opět on-line v databázi MAA
nebo inzercí v časopise Agents Review. The British Chambers of Commerce - BCC je obchodní organizace zastřešující cca
55 obchodních komor v UK. Obchodní komory mají dlouholetou tradici a silné postavení.

Informace o firmách v Anglii, Walesu a Skotsku lze najít v obchodním rejstříku Companies House. Informace o firmách v
Severním Irsku vede místní obchodní rejstřík Companies Registry. Detailní informace jsou zpoplatněné. Informace o
finanční situaci britských firem nabízí několik společností (např. First Report, UK Data). Takové služby jsou poskytovány
on-line a za relativně dostupné ceny.

Kontakty a další orientaci na britském trhu může zpostředkovat také Česko britská obchodní komora působicí v Londýně.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Informace o statistikách, celních tarifech, obchodních překážkách, fytosanitární a jiných omezeních

Velká Británie je jakožto členská země Evropské unie součástí společné celní unie, v níž je uplatňován společný celní
sazebník (Taric), jednotná klasifikace zboží (osmimístné kódy), atd. Obchod mezi členskými zeměmi EU je intrakomunitární
charakteru. Takovýto obchod nepodléhá celnímu dohledu; mezi členskými státy proto neexistují celní hranice a ve
vzájemném obchodu se neuplatňují žádná cla ani množstevní omezení. Dovozci jsou však povinni platit DPH a u
vybraných položek (alkohol, cigarety, pohonné hmoty, aj.) i spotřební daň. Vývozci a dovozci mají zároveň povinnost
vyplňování statistických formulářů pro sledování intrakomunitárního obchodu (Intrastat).
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Zpravodajskou jednotkou pro Intrastat jsou osoby a firmy registrované jako plátci DPH. Měsíční souhrnné údaje se
podávají zvlášť pro odeslání a pro přijetí zboží (formuláře jsou barevně odlišeny). Výkazy s údaji za sledované období se
příslušnému celnímu úřadu (podle sídla firmy) předávají jedenkrát měsíčně, nejpozději do deseti pracovních dnů
následujícího měsíce (u hlášení podávaných písemně na tiskopisech), resp. dvanácti pracovních dnů u hlášení zasílaných
elektronicky. V údajích o přijetí a odeslání zboží se mimo jiné uvádí i druh dopravy a dodací podmínky podle Incoterms.
Intrastat eviduje pouze odeslání a přijetí zboží, nikoliv tranzit.

Zahraniční obchod EU je obchodem realizovaným mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Pro sledování pohybu
obchodovaného zboží se třetími zeměmi se taktéž vytvářejí statistické přehledy (Extrastat). Údaje pro Extrastat jsou
uváděny v Jednotné celní deklaraci (JCD), jež je základním dokumentem v celním řízení při vývozu i dovozu, a zasílány
statistickému úřadu Eurostat. Vyplněný, orazítkovaný a podepsaný formulář je celnímu úřadu potřeba předložit společně s
fakturou (musí vzájemně souhlasit údaje včetně cen, dodacích podmínek, země určení, atd.) a eventuálně dalšími doklady
(přepravní dokumenty, licence, certifikáty, pojištění, atd.).

U všech realizovaných obchodů je potřeba, aby deklarant prostřednictvím průvodního osvědčení (EUR.1) nebo
certifikátem o původu zboží prokázal původ jím obchodovaného zboží. EU používá dva druhy pravidel původu -
nepreferenční a preferenční. Nepreferenční pravidla původu jsou obsažena v Celním kodexu ES a prováděcím nařízení EK.
Naproti tomu preferenční pravidla původu, jež jsou mnohem přísnější, jsou uvedena v protokolech k jednotlivým
preferenčním obchodním dohodám EU. Dovoz zboží z třetích zemí do Velké Británie (resp. EU) je v zásadě volný; na zboží
se však vztahuje celní sazebník EU. Většina cel je propočítávána jako procentní částka z hodnoty dováženého zboží (ad
valorem), u některého zboží se pak vypočítává tzv. specifické clo (tj. podle množství nebo hmotnosti zásilky).

K dovozu některého druhu zboží ze třetích zemí do UK (resp. EU) je potřeba dovozní licence (např. pro ocel, textil,
zemědělské komodity a výrobky, zbraně a vojenský materiál). Od placení cla i DPH je osvobozen dočasný dovoz zboží z
třetích zemí do UK (resp. EU). Tato úleva platí např. pro kontejnery, palety a obaly, zboží na veletrh, obchodní vzorky.
Celní úřad může dovozce požádat o složení finanční zálohy, která je dovozci při reexportu zboží mimo společné celní
území vrácena. Zjednodušení celní procedury v tomto případě umožňuje použití dokumentu ATA Karnet, který u
dočasného dovozu či vývozu zboží nahrazuje klasické celní dokumenty. V UK vystavují ATA Karnet obchodní komory.

Od placení cla jsou osvobozeny i výrobky dovážené do UK (resp. EU) za účelem zpracování a následného reexportu mimo
celní unii (tedy výrobky podléhající tzv. aktivnímu zušlechťovacímu styku). Podobná úleva platí i pro vývoz výrobků z EU
ke zpracování do zemí mimo EU a jejich následnému reimportu (tzv. pasivní zušlechťovací styk). Při proclení zboží se
nevyžaduje zpracování celní deklarace agentem speciálně schváleným celním úřadem. Celní deklaraci smí vyplnit kdokoliv,
jenž disponuje potřebnými údaji a je k tomuto úkonu pověřen majitelem zboží. Totéž platí i v případě platby dovozního
cla, celních poplatků a daní. Obecně platí, že většinu celních deklarací vyhotovují speditéři a přepravní firmy; velké firmy
mají povětšinou samostatná oddělení přímo jednající s celním úřadem.

V některých případech může taktéž dojít k zamezení/odmítnutí dovozu zboží, např. u takového zboží, jež není v souladu s
předloženými dokumenty, je poškozené či nesplňuje požadavky dané předpisy EU. Pro vývoz některého zboží mimo
území EU je žádat o licenci u příslušného britského ministerstva. Jedná se například o zbraně a radioaktivní materiál,
starožitnosti a umělecká díla, zvířata či ohrožené druhy živočichů a rostlin.

Podrobnější informace o tarifech pro exportující společnosti z EU.

Ochrana domácího trhu

V rámci ochrany domácího trhu se Velká Británie ve vztahu k třetím zemím řídí společnou obchodní politikou EU. Za
realizaci licenční politiky zodpovídají především následující ministerstva: Department for Business, Innovation and Skills

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Velká Británie

49/64 http://www.businessinfo.cz/velka-britanie © Zastupitelský úřad ČR v Londýně (Velká Británie)

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://www.businessinfo.cz/velka-britanie


(BIS), Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) a Department for Culture Media and Sport (DCMS).

Dovozní licence u průmyslových výrobků vydává Export Control Organization. V současnosti je dovozní licence pro zboží
ze třetích zemí vyžadována např.: u obuvi, některých textilních výrobků, železa a oceli, palných zbraní a munice, jaderných
materiálů a zboží kontrolovaného na mezinárodní bázi (např. dřevěné výrobky a liberijské surové diamanty, protipěchotní
miny). Dovozní licence pro zemědělské produkty z mimounijních zemí jsou pak vydávány ministerstvem životního
prostředí.

K ochraně britského trhu před dovozy zemědělských produktů slouží zdravotní a bezpečnostní kontroly, jejichž cílem je
prověřit, jaký vliv mají dovážené produkty na veřejné zdraví, život zvířat a rostlin, životní prostředí, atd. Dovoz některého
zboží do UK je úplně zakázán (drogy, útočné zbraně, padělky a pirátské kopie).

Ve Velké Británii jsou při exportu některého druhu zboží do mimounijních zemí vyžadovány také vývozní licence. Vývozní
licence jsou vydávány několika úřady, a to v závislosti na druhu vyváženého zboží:

• zbraně a radioaktivní materiál (Export Control Organization)
• starožitnosti a umělecká díla starší 50 let (The Museums, Libraries and Archives Council, součást DSMS)
• zvířata, ohrožené druhy živočichů a rostlin (DEFRA)

Informace o statistikách, celních tarifech, obchodních překážkách a jiných omezeních pro mimo-unijní trhy:

• madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
• madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
• madb.europa.eu/madb/barriers_crossTables.htm
• madb.europa.eu/madb/latestupdates.htm?table=barriers

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Registrace firmy ve Velké Británii (Anglie, Skotsko, Wales) je poměrně jednoduchý proces. Firma se registruje podle
zákona “The Companies Act 1985” v obchodním rejstříku (Companies House), který vede Ministerstvo pro obchod,
podnikání a hospodářskou soutěž (Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform). Firmy mají ze zákona
povinnost předkládat do obchodního rejstříku údaje o účetnictví a výkazy ročního obratu. Companies House eviduje
údaje o 2 mil. firem a kanceláře v Londýně, Edinburghu a Cardiffu.

Obchodní rejstřík firem v Severním Irsku (Companies Registry) vede Ministerstvo podnikání, obchodu a investic
(Department of Enterprise, Trade and Investment) v Belfastu.

Požadované dokumenty pro založení (registraci) firmy:

• Memorandum of Association: obsahuje jméno a adresu firmy, popis činnosti.
• The Articles of Association: stanovují pravidla pro vnitřní chod firmy, základní kapitál, pravomoci společníků.
• Formulář 10: vyplňuje ho společník/ci a jednatel firmy (může jít o stejnou osobu). Obsahuje jméno a adresy

společníka/ů, datum narození, přehled jejich zaměstnání či řídících funkcí za posledních 5 let. F10 musí být datován
a podepsán každým společníkem, jednatelem nebo jejich právníkem.

• Formulář 12: prohlášení o dodržování pravidel pro řízení firmy. Musí být podepsáno jedním z ředitelů firmy v
přítomnosti notáře nebo právníka.

Výše uvedené dokumenty by měl připravit britský právník, ale není to zákonná podmínka. Firma je zaregistrována po
obdržení Certificate of Incorporation (doklad o registraci). Proces registrace firmy obvykle trvá 7 pracovních dnů.
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Registrace elektronicky stojí 15 GBP, fyzickým předložením dokumentů 20 GBP. Companies House nabízí také registraci
firmy do 24 hodin po předložení požadovaných dokumentů. Express registrace elektronicky stojí 30 GBP (při fyzickém
předložení dokumentů 50 GBP). V Severním Irsku stojí registrace firmy 35 GBP. Firma může být zaregistrována v
Companies House přímo nebo prostřednictvím právní firmy.

Obvyklé právní formy společností v UK jsou:

• Private limited company (Ltd) - privátní společnost s ručením omezeným, nejčastější forma. Ručení je omezené
buď majetkovým podílem (by shares) nebo zárukou (by guarantee). Druhá forma ručení je obvyklá pro
neziskové organizace. Není stanoven žádný minimální kapitál pro založení Ltd. ani minimální výše vkladu
společníka.

• Public limited company (Plc) - veřejná společnost s ručením omezeným. Jedná se o akciovou společnost, která
může získat finanční zdroje prodejem akcií veřejnosti.

• Limited partnership (LP) - partnerství (sdružení) podnikatelů. Partneři mají společnou odpovědnost za závazky
firmy a ručí neomezeně osobním majetkem. Smlouva o partnerství je většinou sepsána právníkem, který navrhne
způsob řízení firmy a rozdělení zisku. Tento typ společnosti využívají hlavně začínající firmy.

• Limited liability partnership (LLP) - nový typ společnosti, který je kombinací klasické privátní společnosti s ručením
omezeným a partnership. Jméno firmy tohoto typu musí končit písmeny LLP.

• Sole trader, sole proprietor - podnikatel (fyzická osoba). Do této kategorie patří drobní živnostníci, obchodníci či
soukromí poradci. Podnikatel ručí za závazky z podnikání neomezeně osobním majetkem. Tento druh podnikání
vyžaduje minimální nároky na papírování a formality. Neexistují žádné požadavky na audit. Podnikatel však musí vést
evidenci svých příjmů a výdajů pro daňové účely a platby na sociální a zdravotní pojištění.

Dalším důležitým státním úřadem pro firmy a podnikatele HM Revenue & Customs, kde se musí registrovat jako plátci
DPH, daně ze zisku, spotřební daně a odvodů na sociální a zdravotní pojištění (national insurance).

Od ledna 2010 vstoupila v účinnost směrnice o službách, která zásadním způsobem zjednodušuje krátkodobé
poskytování přeshraničních služeb, především ve smyslu uznávaní požadovaných kvalifikaci a oprávnění poskytovat služby
na základě povolení získaného v domovském státě. Směrnice zavádí také institut tzv. Jednotného kontaktního místa, kde
je možné získat veškeré informace a vyřídit si veškeré formality spojené s podnikáním v oblasti služeb.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V UK existuje velké množství novin, časopisů a jiných periodik, kde lze zveřejnit nabídku zboží a služeb. Přehled všech
periodik vychází každoročně v Media Guide. Zájemce tu najde kompletní databázi všech tiskovin, televizních a
rozhlasových stanic, informace o čtenářském (diváckém, posluchačském) okruhu, nákladu tiskovin (šíře a pokrytí vysílání) i
ceny inzerce. Celkový přehled o nabídce propagačních a inzertních služeb je možné získat od The Advertising Association.
Mezi nejprodávanější novinové deníky patří The Sun, Daily Mail a Daily Mirror, ekonomické tématice se věnují Financial
Times, částečně i Telegraph a Guardian, z týdeníků zejm. Economist.

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Největším výstavním areálem v UK je National Exhibition Centre (NEC) Birmingham, který zahrnuje 21 hal o celkové
ploše 200 tisíc m

2
. Jedná se o 10. největší výstavní areál na světě. NEC Birmingham navštíví každoročně 4 mil. lidí na

zhruba 180 výstavách a veletrzích. Druhým nejdůležitějším výstavním areálem je ExCeL Londýn, který se nachází v
jihovýchodní části města. Menším londýnským výstavním areálem je Olympia. Mezi další důležitá veletržní města v UK
patří také Manchester, Glasgow, Sheffield, Leeds, Edinburgh, Cardiff. Trendem posledních let je časové zkracování veletrhů
a výstav. Přehled všech veletrhů v UK. Z veletržního kalendáře dosahují mezinárodního významu především tyto akce:
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NEC Birmingham

• Glee (veletrh volného času)
• Food and Drink Expo (potravinářský veletrh)
• Infrarail (veletrh odvětví železniční dopravy)
• Interbuild (největší britský veletrh stavebního průmyslu)
• Interplas (veletrh odvětví výroby a zpracování plastů)
• Subcon (nejvýznamnější veletrh v oblasti průmyslové výroby)
• Advanced Engineering (významný veletrh v oblasti automobilového a leteckého průmyslu)

ExCeL London

• World Travel Market (veletrh cestovního ruchu)
• DSEi (největší světový veletrh zbrojařské techniky)
• International Music Show (hudební veletrh)
• International Wine Fair (vinařský veletrh)
• Infosecurity (IT bezpečnost)
• Bett (veletrh pro HW/IT technologická řešení v oblasti vzdělávání)
• The UK Wedding Show (svatební veletrh)
• International Confex (veletrh pro pořadatele konferencí)
• Great British Beer Festival (pivní veletrh)
• 100% Design (veletrh interiérového designu)

Olympia London

• Publishing Expo (veletrh odvětví vydavatelství a nakladatelství)
• Airline Purchasing & Maintenance Expo (veletrh civilní letecké techniky)
• E Commerce Expo (veletrh e-commerce a datových služeb)
• IMBIBE Live (nápojový průmysl)

Farnborough

• Farnborough International Airshow (veletrh civilní a vojenské letecké techniky)

Čeští vystavovatelé musí v UK (hlavně v Londýně) počítat s relativně vysokými náklady (nájem výstavní plochy, pojištění,
doprava, ubytování). Nepsaným pravidlem je skutečnost, že jednorázová účast na veletrhu není určující a teprve
opakovaná účast může přinést žádoucí výsledek. Pro české firmy je také nevýhodou geografická vzdálenost spojená navíc
s cestou přes „kanál". Pokud jsou však české výrobky či služby kvalitní a cenově konkurenceschopné, je dobrá šance v UK
uspět. V takovém případě účast na hlavním mezinárodním veletrhu v daném oboru má význam. Pro české firmy je
vhodné, aby nejdříve přijely na veletrh jako návštěvníci (stačí na 1 den) a teprve poté jako vystavovatelé.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je upravena zákonem „Copyrights, Designs and Patents Act of 1988”, který je průběžně
novelizován kvůli implementaci směrnic EU. Hlavním státním úřadem pro ochranu duševního vlastnictví je Intelectual
Property Office (Britský patentový úřad). Tento úřad uděluje patenty na vynálezy, provádí zápisy a registraci ochranných
známek (trade marks), užitných a průmyslových vzorů (designs). V UK jsou rovněž v platnosti patenty udělené Evropským
patentovým úřadem (The European Patent Office); stejně tak zde platí ochranné známky a užitné/průmyslové vzory
registrované u The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

K největším žadatelům o udělení patentu v UK patří firmy z oblasti informačních a komunikačních služeb (Hewlett
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Packard, Schlumberger, NEC, Samsung, Motorola, Sun Microsystems) a automobilka Ford. Nejvíce ochranných známek
registrují firmy Unilever, GlaxoSmithKline, Imperial Chemical Industries, Johnson & Johnson, British Telecom, Asda, Marks
& Spencer. UK je nejpopulárnější zemí v Evropě pro zahraniční firmy žádající o ochranu patentu. Hlavní výhodou je to, že
je jediná země v Evropě (s výjimkou Irska) s angličtinou jako oficiálním jazykem.

Autorská práva (copyrights) jsou v UK chráněna automaticky, jakmile existuje jakýkoliv záznam v materiálu, který byl
vytvořen (film, hudba, literární dílo, atd.). Neexistuje tu žádná oficiální registrace pro autorská práva. Velvyslanectví ČR v
Londýně nebylo informováno o žádném případu porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu k českým subjektům.

6.6 Trh veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek v UK je v souladu s příslušnými směrnicemi EU (The European Public Procurement Directives),
které zaručují otevřený a nediskriminační výběr dodavatelů zboží a služeb. Podle EU směrnic se musí inzerovat v příloze
The Official Journal of the European Communities (OJEC) všechny veřejné zakázky v hodnotě nad 137.000 Eur (dodávky
zboží a služeb) a 5 278 000 Eur (dodávky prací). Platná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v UK byla
implementována do níže uvedených britských právních předpisů:

• The Public Contracts Regulations 2006
• The Utilities Contracts Regulations 2006

Veřejný sektor vynakládá každoročně okolo 125 mld. GBP na nákup zboží a služeb. Zájemce o dodávky pro veřejný sektor
se musí nejdříve zaregistrovat do seznamu potenciálních dodavatelů příslušné veřejné instituce. Registrovaní dodavatelé
pak dostávají výzvy k předložení nabídky.

Zájemce o zařazení do seznamu dodavatelů musí oznámit příslušné instituci tyto informace:

• profil činnosti firmy a hospodaření za poslední 2-3 roky
• seznam a popis výrobků/služeb/prací, které chce nabízet
• seznam dosavadních významných odběratelů
• stručný popis získaných zakázek od britského veřejného sektoru (jsou-li nějaké).

Britská vláda podporuje větší zapojení malých a středních firem (SME) do veřejných zakázek v UK. Z tohoto důvodu
spravuje internetový portál, který poskytuje informace o veřejných zakázkách v UK v hodnotě zpravidla do 100.000 GBP.
Uvedený portál nabízí britským veřejným institucím možnost zveřejnit veřejné zakázky s nižší hodnotou a firmám možnost
registrace k bezplatnému přístupu k zakázkám ve vybraném britském regionu. Přístup k zakázkám do 100.000 GBP na
celém území UK stojí 180 GBP ročně, přístup ke všem zakázkám pak 750 GBP za rok.

Důležitým zdrojem o veřejných zakázkách je také Tenders Direct, který zveřejňuje informace o aktuálních zakázkách v UK
a v Evropě. Tenders Direct provozuje skotská firma Millstream Associates Limited, která je držitelem licence od The Official
Journal of the European Union (OJVE) ke zveřejňování informací o veřejných zakázkách. Služba Tenders Direct je založena
na předplatném a zájemce o přímé zasílání oznámení o nových veřejných zakázkách se musí nejprve zaregistrovat pro
některou z nabízených služeb. Millstream Associates Limited nabízí zájemcům 30 denní bezplatnou zkušební lhůtu. Roční
předplatné Tenders Direct stojí 50-600 GBP v závislosti na rozsahu služby.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka
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Řešení obchodních sporů

Obchodní smlouva by měla vždy obsahovat klauzuli, podle práva které země se budou řešit případné obchodní spory. V
opačném případě se aplikuje anglosaské právo založené na zvykovém právu. Za přijatelný kompromis lze považovat
dohodu o řešení sporů na neutrální půdě. Obecně lze konstatovat, že soudní i arbitrážní řízení je v UK finančně náročné. V
případě soudního řízení v UK doporučujeme využít služeb místního právníka.

V UK existují do určité míry odlišné právní systémy v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním Irsku. Princip řešení obchodních
sporů je však téměř shodný. Obchodní spory se řeší zpravidla u County Courts (okresní soudy), odvolacím soudem je High
Court (vyšší soud).

Jiný právní systém založený na normanském právu existuje na ostrově Man v Irském moři. V případných obchodních
sporech na tomto ostrově je třeba využít specializovaného právníka. Některé britské firmy se registrují na ostrově Man z
daňových důvodů.

Komplexní právní služby a poradenství včetně zastupování u soudů poskytují solicitors, kteří tvoří většinu britských
právníků a jsou profesně sdruženi v instituci The Law Society of England and Wales. Druhou kategorii britských právníků
tvoří barristers. Ti jsou oprávněni zastupovat strany u vyšších soudů a poskytují specializované právní služby. Barristers
jsou profesně sdruženi v instituci The Bar Council of England and Wales.

V UK sídlí mezinárodní arbitrážní soud London Court of International Arbitration. Jedná se o celosvětově uznávaný
rozhodčí orgán, který řeší mezinárodní obchodní spory.

Rizika místního trhu

Britský trh je velmi náročný na kvalitu výrobků i služeb, ale také na úroveň podnikatelské etiky. Typické je dodržování
zásady „fair play", sjednaných lhůt a podmínek.

V seriózních podnikatelských kruzích stále platí, že čestné jednání je samozřejmostí. Lež je společensky nepřijatelná a
dané slovo má hodnotu podepsané smlouvy. V obchodním styku je dodržování platebních podmínek věcí cti a lze se na
ně většinou spolehnout. V každodenní praxi bývají však častým a již dlouho kritizovaným nešvarem velkých firem platby
po lhůtě splatnosti. Hlavní obětí jsou drobní dodavatelé.

V UK je maximálně zjednodušena registrace a zrušení firmy. Samotná britská adresa obchodního partnera ještě nemusí
nutně vypovídat o serióznosti majitele firmy. Českým firmám doporučujeme ověřit důvěryhodnost firmy běžně
dostupnými prostředky: bankovní reference, používání zajištěných způsobů platby. Při použití nekalých obchodních
praktik ze strany britské firmy či podnikatele je nejlepší se poradit s místními právníky.

ZÚ ČR v Londýně registruje narůstající počet podvodů při objednávání stavebních strojů přes internetové stránky
britských firem. Upozorňujeme, že v těchto případech často dochází ke zneužití údajů britských firem k založení a
provozování fiktivního internetového prodeje (traktorů, bagrů, JCB, atp.) Po převedení platby domnělý prodejce zpravidla
přestává komunikovat a prostředky jsou často již nenávratně ztraceny.

Upozorňujeme podnikatele, aby věnovali zvýšenou pozornost nejen nízké ceně objednávaného zboží, ale zejména těm
detailům transakce, které mohou indikovat podvodné jednání, např.: kontaktní emailové adrese (často registrované na
veřejném serveru), internetové doméně prodejce (zpravidla registrované na nebritský subjekt, lze zjistit např. na
whois.domaintools.com), adrese pobočky banky příjemce (pozná se podle tzv. "sort code" a je zpravidla odlišná od adresy
registrace firmy, kterou lze zjistit v obchodním rejstříku), kontaktnímu telefonnímu číslu (není pevná linka, ale předplacená
SIM karta, tj. číslo ve formátu /+44/ 07xxx xxx xxx), řadě gramatických a stylistických chyb v emailové komunikaci, atp.
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Obvyklé platební podmínky

Platební podmínky obecně vyplývají z dohody mezi vývozcem a dovozcem. V UK lze využít všechny obvyklé způsoby
plateb a bankovních záruk. K nejpoužívanějším platebním nástrojům patří dokumentární akreditiv (Letter of Credit, L/C),
dokumentární inkaso a přímé platby. Pro lhůty splatnosti se používají násobky 30 dnů. Ceny za dodané zboží se uvádí
podle podmínek Incoterms (např. EXW, CIF, FOB). Bankovní platební styk mezi ČR a UK trvá zhruba 3 pracovní dny.

Opožděné platby podléhají zákonnému nároku na úroky, pokud byla smlouva sjednána podle britského práva. Příslušnou
právní normou je „Late Payment of Commercial Debts /Interest/ Act"1998. Pokud není ve smlouvě sjednána doba
splatnosti, platí zákonná lhůta 30 dnů po obdržení zboží nebo faktury (co nastane později). Na doporučení britské
centrální banky Bank of England byla úroková míra z dlužných částek stanovena hodnotou diskontní sazby plus 8 %. To
odpovídá úrokové sazbě účtované komerčními bankami u krátkodobých úvěrů. Případná smluvní ujednání, že úroky z
opožděných plateb budou podstatně nižší, než je uvedená sazba, jsou ze zákona neplatná.

Platební morálka (používání jiných měn, vývoj kurzu měny)

Jak již bylo uvedeno výše, měnou Velké Británie je britská libra s označením GBP nebo £. Britská libra je nejstarší měnou,
která je dnes používaná, stejně jako nejčastěji převáděnou měnou. Na libru jsou navázány měny Falklandských ostrovů
(falklandská libra), Gibraltaru (gibraltarská libra) a Svaté Heleny (svatohelenská libra). Nejnižší hodnota EUR/GBP byla
zaznamenána ke konci roku 2008 1,02271, nejvyšší na začátku ledna 2007 1,52582.

Oficiální kurzy GBP vyhlašované pro účely DPH a cel (a vývoj kurzu GBP).

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Místní zvyklosti

Mezi ustálené obchodní zvyklosti patří dochvilnost, upravený vzhled, konzervativní oblečení a čistá kvalitní obuv. U
dámských i pánských oděvů převažují tmavší odstíny. Předpokládá se kvalitní příprava na jednání, včetně předchozího
seznámení se s dostupnými podklady. Veškerá jednání jsou vedena přímočaře a racionálně. Úvodní zdvořilostní
komunikace zpravidla probíhá během několika málo minut. Od obchodního partnera se při jednání očekává věcnost a
přímost. Samozřejmostí je předání navštívenky neuvádějící vysokoškolský titul. Používání mobilního telefonu během
jednání je považováno za neslušné. Při komunikaci s britskými firmami se očekává rychlá reakce, na písemnou
korespondenci je běžné odpovídat do 24 hodin po jejím obdržení. Dosavadní praxe však i nadále ukazuje, že je řada
britských firem při písemném styku s českými firmami uváděna do rozpaků, neobdrží-li odpověď do 3–4 dnů.
Předpokládaným jazykem jednání je angličtina, (častým důvodem je totiž neochota britských občanů učit se cizím
jazykům). Při obchodním jednání je obvyklé projednávat maximum možných bodů. Učiní-li obě strany závěr, předpokládá
se, že se k němu není potřeba nadále vracet a obě strany jej respektují. Pokud obchodní partner nevyjádří opačný názor či
nevznese připomínky, předpokládá se, že s předloženým návrhem souhlasí. Při jednání není obvyklé nabízet alkoholické
nápoje. Pro obchodní styk i obecnou komunikaci je běžné oslovování křestním jménem.

Úřední jazyk
• Angličtina a velština

V některých částech Skotska se vedle angličtiny používá také gaelština, ta ale není úředním jazykem. Z ostatních jazyků
jsou používány mateřské jazyky místních etnických skupin.

Státní svátky 2016 (2017)

Anglie a Wales
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• New Year's Day - 2. ledna (1. ledna)
• Good Friday - 14. dubna (30. března)
• Easter Monday 17. dubna (2. dubna)
• Early May Bank Holiday - 1. května (7. května)
• Spring Bank Holiday - 29. května (28. května)
• Summer Bank Holiday - 28. srpna (27. srpna)
• Christmas Day - 25. prosince (25. prosince)
• Boxing Day - 26. prosince (26. prosince)

Skotsko

• New Year's Day - 3. ledna (1. ledna)
• 2nd January – 2. ledna (2. ledna)
• Good Friday - 14. dubna (30. března)
• Early May Bank Holiday - 1. května (7. května)
• Spring Bank Holiday - 29. května (28. května)
• Summer Bank Holiday - 7. srpna (6. srpna)
• St Andrew's Day – 30. listopadu (30. listopadu)
• Christmas Day - 25. prosince (25. prosince)
• Boxing Day - 26. prosince (26. prosince)

Severní Irsko

• New Year's Day - 2. ledna (1. ledna)
• Patrick's Day - 17. března (19. března)
• Good Friday - 14. dubna (30. března)
• Easter Monday - 17. dubna (17. dubna)
• Early May Bank Holiday - 1. května (7. května)
• Spring Bank Holiday - 29. května (28. května)
• Orangemen's Day - 12. července (12. července)
• Summer Bank Holiday - 28. srpna (27. srpna)
• Christmas Day - 25. prosince (25. prosince)
• Boxing Day - 26. prosince (26. prosince)

V Anglii, Walesu a Skotsku existuje je celkem osm oficiálních státem uznávaných státních svátků, tzv. public a bank
holidays, v případě Severního Irska pak deset. Svátky jsou označovány jako bank holidays proto, že o takovém dni
zůstávají zavřeny všechny banky a tedy i naprostá většina ostatních institucí a obchodů. Připadne-li některý ze státních
svátků na sobotu či neděli, je vyhlášen náhradní den volna (obvykle se tak děje v pondělí následujícím po takové sobotě či
neděli). V zemi je možno vyhlásit i mimořádný svátek/den volna, například při příležitosti mimořádných událostí u
královského dvora.

Pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba v úřadech a firmách je 9:00-18:00 hod. Obchody, supermarkety, restaurace, hospody aj. bývají
otevřeny dlouho do nočních hodin (některé až 24 hodin). V sobotu mají obchody otevřeno většinou jako ve všední den, v
neděli pak od 12:00 do 18:00 hod). Menší obchůdky (do 280 m2 prodejní plochy) nezřídka mívají otevřeno po
neomezenou dobu i v neděli.

Zákon o prodeji alkoholu umožňuje pohostinským zařízením v Anglii a Walesu mít otevřeno neomezeně. Alkoholické
nápoje se podávají pouze osobám starším 18 let. Hospody ve Skotsku smějí podávat alkohol od 11:00 do 23:00 hod., v
neděli od 12:00 do 23:00 hod. Hospody v Severním Irsku mohou mít otevřeno neomezeně, ale alkohol se smí podávat
pouze od 11:30 do 23:00 hod, v neděli pak od 12:30 do 22:00 hod. Větší hospody mohou požádat u soudu o rozšíření
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otevírací doby (do 01:00 hod. ve všední den, do 24:00 hod. v neděli) za podmínky, že se zde podává jídlo nebo je
organizována jiná zábava.

V Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku platí zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech (bary, restaurace,
kanceláře, nemocnice, veřejné dopravní prostředky, fotbalové stadiony, atd.).

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do UK potřebují čeští občané platný cestovní pas nebo občanský průkaz s číselným kódem (vydávané od
června 2000). Z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí je dovoz některého zboží do UK zakázán či povolen jen se
souhlasem místních úřadů.

Zboží zakázané dovážet:

• oficiálně neregistrované léky a drogy (morfium, heroin, kokain, amfetaminy, barbituráty, LSD a marihuana)
• útočné zbraně (vystřelovací nože, nože typu „motýlek“, zavírací nože ve tvaru „opaskové přezky“, nože

maskované jako předměty denní potřeby, dýky, vrhací hvězdy, meče, boxery, foukačky, teleskopické obušky
a některé nástroje používané pro bojová umění)

• materiály s pornografickou tematikou, s výjimkou materiálů, jež jsou legálně dostupné v UK a zobrazují dobrovolné
sexuální praktiky mezi dospělými

• padělky, pirátské kopie a zboží porušující dovozem na britské území patentové zákony (např. hodinky, software, CD
disky, zboží s falešným označením původu)

• nepasterizované mléko a výrobky z něj.

Zboží povolené dovážet pouze za určitých podmínek:

• střelné zbraně, výbušniny a munice, včetně elektrických paralyzérů a benzinových kanistrů
• živá zvířata povětšinou potřebují povolení k dovozu (British Import Licence) a musí projít karanténou mimo britské

území. Psi a kočky, které splňují podmínky vyhlášky Pets Travel Scheme, mohou být přivezeny přes určené hraniční
přechody bez karantény, v opačném případě musí projít šesti měsíční karanténou ve schválených prostorech. Stejná
ustanovení platí i pro ostrovy v kanále La Manche. Ptáci, včetně těch chovaných jako domácí mazlíčci, většinou
potřebují dovozní povolení British Health Import Licence. Na rozdíl od psů, koček a fretek, křečci a domácí zajíčci
PET PASSPORT nepotřebují. Více informací o cestování se zvířaty do/z UK naleznete na webových stránkách

• ohrožené druhy, včetně rostlin a ptáků (mrtvých i živých), rovněž předměty jako kožešiny, slonovina nebo kůže (nebo
předměty z nich vyrobené) získané z ohrožených druhů zvířat

• určité druhy rostlin a jejich plody; řadí se zde stromy, keře, brambory, určité druhy ovoce, hlízy, oddenky a semena
• rádiové vysílače, např. vysílačky, jež nejsou schváleny pro používání v UK
Oblasti se zvýšením rizikem pro cizince

Politická situace v UK je dlouhodobě stabilní, oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince se zde nevyskytují. Úroveň
kriminality je zde na evropském průměru. Nošení střelné zbraně nebo nože pro osobní ochranu je v UK trestným
činem, nezákonné je pak i nošení CS sprejů.

Další informace.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
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Velká Británie je jedním z nejdostupnějších pracovních trhů pro české občany. V období 2010 – 2015 vzniklo v
soukromém sektoru více než 2 mil. nových pracovních pozic. O kvalitní zaměstnance tak může být zájem navzdory tomu,
že některá místa zároveň průběžně zanikají. Může se jednat např. o pozice ve vybraných oborech (technické profese,
řemeslníci, pečovatelé a zdravotnický personál, pracovníci v oblasti turismu, v gastronomii a zemědělství). Čeští občané
nepotřebují pro práci v UK pracovní povolení. Z hlediska úředních postupů je tedy postup stejný jako u britských občanů
za předpokladu uzavření řádné smlouvy s místním zaměstnavatelem. Při zaměstnávání nelegálních pracovníků hrozí
zaměstnavateli pokuta 10 000 GBP za každého takového pracovníka. Při opakovaném přistižení může jít zaměstnavatel
do vězení a výše pokuty je neomezená.

Zaměstnanci v UK musí kromě daně z příjmu platit i sociální a zdravotní pojištění (National Insurance). O přidělení
National insurance number (NIN) musí zaměstnanec požádat The Department for Work and Pensions. Na základě NIN
jsou evidovány příspěvky zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění. Od května 2011 mají i čeští občané nárok na
všechny sociální dávky jako jiní občané UK resp. EU. To zahrnuje mimo jiné i dávky v nezaměstnanosti a sociální příplatek.
Po ukončení pracovního poměru v UK je vhodné si nechat před odjezdem do ČR vystavit formulář E301, což je potvrzení
o zaměstnání (zápočtový list). Zároveň potvrzuje dobu placení sociálního pojištění v UK, která se bere v úvahu při přiznání
podpory v nezaměstnanosti v ČR.

Některé profese lze vykonávat jen po uznání kvalifikace. Seznam regulovaných profesí a další postup, jak zjistit, zda je
konkrétní profese regulována a jakému uznávacímu orgánu žádost o uznání kvalifikace předložit, lze nalézt na webových
stránkách Národního kontaktního místa pro odborné kvalifikace. Ve Velké Britanii není v případě profese inženýrů
povinná registrace v profesních sdruženích, nicméně k výkonu některých profesí je třeba prokázat potřebnou kvalifikaci.
Uznání inženýrské profese je upraveno na základě směrnice Rady 89/48 EEC. Britská organizace Institution of Civil
Engineers (ICE) vydala průvodce o základních požadavcích při procesu uznávání profesní kvalifikace. Potřebné informace v
českém jazyce je možné získat také u českého uznávacího orgánu, kterým je Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě.

Při vysílání zaměstnanců (občanů ČR nebo jiného členského státu EU) na krátkodobé zakázky do UK (do 183 dní
v roce, přičemž účetní rok je od 1. dubna do 31. března) se český zaměstnavatel musí řídit jak britskými zákony
vymezujícími pracovní podmínky (především pro bezpečnost práce, výše minimální mzdy a roční placenou dovolenou.
Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil), tak i směrnicí 96/71/ES z roku 1996, která upravuje podmínky, za kterých
jsou vysílání zaměstnanci do jiného členského státu EU. Délka pracovního vyslání není omezena, ale z pohledu HMRC
vzniká každé osobě s úhrnným pobytem v UK nad 183 dní v daném účetním roce (v UK duben-březen) povinnost
registrovat se k dani z příjmů. Uvedené platí i v případě krátkodobých pobytů v UK v průměrné délce nad 91 dní ročně
(nepočítá se den příjezdu a odjezdu) po dobu min. čtyř let v řadě.

Více informací o práci v UK na internetových stránkách portálu pro evropskou mobilitu.

Aktuální pracovní nabídky jsou publikovány online, např. na:

• www.reed.co.uk/
• www.fish4jobs.co.uk
• www.topjobs.co.uk
• www.careerjet.co.uk
Podmínky pro zaměstnávání cizinců

Maximální délka pracovní doby: Pracovní doba včetně přesčasů nesmí překročit průměrně 48 hodin týdně během
referenční doby, což je zpravidla 17–52 týdnů. Referenční doba nesmí zahrnovat dobu dovolené či nemoci. Zaměstnanci
mohou pracovat déle než 48 hodin týdně, pokud dobrovolně uzavřou se zaměstnavatelem písemnou dohodu (tzv.
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opt-out).

Minimální doba odpočinku: Zaměstnanci mají nárok na odpočinek 20 minut během pracovní doby delší než 6 hodin.
Mladiství zaměstnanci mají nárok na odpočinek v délce 30 minut, pokud pracují v kuse déle než 4,5 hodiny. Zaměstnanci
mají nárok na 11 hodin nepřerušeného odpočinku denně a 1 den volna týdně. Mladiství mají nárok na 12 hodin
nepřerušeného odpočinku denně a 2 dny volna týdně. Zvláštní pravidla platí pro tzv. mobilní pracovníky v letecké,
námořní a silniční dopravě.

Minimální délka dovolené: Každý zaměstnanec (plný i částečný pracovní úvazek) má nárok na roční placenou dovolenou
v délce 5,6 násobku pracovního týdne ročně, resp. poměrnou část za neúplný pracovní rok. Pokud tedy zaměstnanec
pracuje 5 dnů týdně, má nárok na 28 dnů dovolené ročně. Britské státní svátky (bank holidays) se nepřipočítávají k délce
roční placené dovolené. Nutno však podotknout, že svátky připadnou vždy na pracovní dny (zpravidla pondělí).

Minimální mzda: Výše minimální mzdy je nyní 7,5 GBP/hod. pro zaměstnance ve věku 25 let a staršího; 7,05 GBP/hod.
pro zaměstnance ve věku 21-24 let, resp. 5,6 GBP/hod. pro zaměstnance ve věku 18-20 let, 4,05 GBP/hod. pro
zaměstnance mladšího 18 let a 3,5 GBP/hod. pro učně (pokud jim je méně než 19 let, nebo více jak 19 let, ale jsou v 1.
roce učňovství). Minimální mzda roste dle rozhodnutí britské vlády, naposledy se zvýšila od dubna 2016. Využít je možno
kalkulačku minimální mzdy. Výše sazeb za přesčasy závisí na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance. Za každou
odpracovanou hodinu včetně přesčasů však musí zaměstnanec dostat alespoň minimální mzdu. Neplacení alespoň
minimální mzdy ze strany zaměstnavatele se trestá pokutou 5 000 GBP za každého postiženého zaměstnance. Podle
zákona The Employment Bill není horní výše pokuty omezena.

Podrobnější informace:

• www.gov.uk/browse/working
• www.gov.uk/eea-registration-certificate

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané mají na základě nařízení 1408/71 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi EU nárok na lékařsky nezbytnou
zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané době pobytu na území jiného státu. Tato péče je
poskytována na účet české zdravotní pojišťovny. Čeští občané mají nárok na poskytnutí zdravotní péče za stejných
podmínek jako domácí pojištěnci včetně hrazení spoluúčasti, např. stomatologické ošetření (řádově několik set GBP) či
stomatologická prohlídka (přinejmenším několik desítek GBP).

Pro lékařské ošetření v UK by si měli čeští občané vybrat takového lékaře, jenž má uzavřenou smlouvu s národním
systémem zdravotního pojištění NHS (National Health Service). Před ošetřením je nutné předložit Evropský průkaz
zdravotního pojištění. Pokud u sebe český občan tento průkaz nemá, je povinen kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a
požádat ji o zaslání potvrzení, jež dočasně nahrazuje Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Bude-li český občan nucen uhradit poskytnutou zdravotní péči v hotovosti, měl by si posléze uschovat originály stvrzenek
o zaplacení. Po návratu do ČR by se měl obrátit na pobočku své zdravotní pojišťovny, u níž předloží originály stvrzenek a
požádá o refundaci vynaložených nákladů. Povinností české zdravotní pojišťovny je ověřit si u britských institucí výši
částky, jež má být uhrazena; je proto potřeba počítat s časovou rezervou nutnou k navrácení výdajů. Refundovaná částka
následně odpovídá částce, kterou by za danou péči uhradila zdravotní pojišťovna v UK.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Velká Británie

59/64 http://www.businessinfo.cz/velka-britanie © Zastupitelský úřad ČR v Londýně (Velká Británie)

https://www.gov.uk/am-i-getting-minimum-wage
http://www.gov.uk/browse/working
http://www.gov.uk/eea-registration-certificate
http://www.businessinfo.cz/velka-britanie


7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic
26 Kensington Palace Gardens
London W8 4QY
tel.: 0044 (0)20 7243 1115 (ústředna)
fax: 0044 (0)20 7727 9654 (sekretariát velvyslance)
e-mail: london@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/london

Do působnosti velvyslanectví spadají všechny části UK (tj. Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko) a přilehlé ostrovy (tj. Isle
of Man, Western Isles, Shetland Islands, Orkney Islands, Isle of Anglesey, Isles of Scilly, Isle of Wight, Channel Islands).

V Londýně a okolí se nachází několik mezinárodních letišť (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, London-City). Rychlé a
relativně levné dopravní spojení z uvedených letišť do centra Londýna zajišťuje metro, expresní vlaky a autobusy. Cestující
mohou využít také taxi službu, která je však podstatně dražší. Nejbližší stanicí metra od velvyslanectví ČR je Notting Hill
Gate (linky Central, District a Circle).

Česká republika má v současnosti v UK 4 honorární konzuláty. Jejich adresy jsou následující:

Honorární konzulát Belfast
PO Box 8, 20 Comber Road
Newtownards BT 23 4RX

telefon: +44/28/91812424

fax: +44/28/91818844

e-mail: Belfast@honorary.mzv.cz

p. Milan Mládek - honorární konzul

Generální honorární konzulát Edinburgh
12a Riselaw Crescent
Edinburgh EH10 6HL
tel/fax: 0044 (0)131 447 9509
e-mail: Edinburgh@honorary.mzv.cz
Dr. Paul Millar - generální honorární konzul
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Honorární konzulát Gibraltar

Bland Group International, Cloister Building, Irish Town, GX11 1AA Gibraltar

telefon: +350 5401 6747

fax: +350 2007 6189

email: gibraltar@honorary.mzv.cz

Stanislav Čech - honorární konzul

Honorární konzulát Manchester

Romix Foods Ltd., Bright Street, Leigh, WN7 5QH Greater Manchester

telefon: +44 75 1839 8919

Fax: +44 20 7243 7926

e-mail: manchester@honorary.mzv.cz

pí Eva Ross - honorární konzulka

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: +420 224 181 111
fax: +420 224 182 048
Odbor států severní a východní Evropy
web: www.mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 851 111
fax: +420 224 811 089
Odbor zahraničně ekonomických politik I
web: www.mpo.cz

CzechTrade
26 Kensington Palace Gardens
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London W8 4QY
tel: 0044 (0)20 79850738
fax: 0044 (0)20 7221 5537
e-mail: london@czechtrade.cz
web: www.czechtrade.cz
Martin Macourek - ředitel kanceláře CzechTrade v Londýně

CzechInvest
26 Kensington Palace Gardens
London W8 4QY
tel: 0044 (0)20 7221 9663
fax: 0044 (0)20 7221 5537
e-mail: london@czechinvest.org, london@czechtrade.cz
web: www.czechinvest.org
Lucie Polášková - ředitelka kanceláře CzechInvest v Londýně

CzechTourism
Prudence Place, Proctor Way
Luton LU2 9PE
tel: 0044 (0)20 76310 427
e-mail: hobbs@czechtourism.com
web: www.czechtourism.com
Katarina Hobbs – ředitelka kanceláře CzechTourism v Londýně

České centrum (Czech Centre)
116 Long Acre
London WC2E 9PA
tel: 0044 (0)20 7836 3669
e-mail: porybna@czechcentre.org.uk
web: london.czechcentres.cz/
Tereza Porybná – ředitelka

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Policie, hasiči, první pomoc: 999
• Informace o telefonních číslech: 118118, 118120, 118500

Důležitá telefonní čísla naleznete na: www.yell.co.uk (obdoba českých Zlatých stránek).

7.4 Internetové informační zdroje

Internetové zdroje - politika:

• www.parliament.uk UK Parliament
• www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street Prime Minister’s Office
• www.royal.gov.uk Royal Family
• www.scottish.parliament.uk Scottish Parliament
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• www.wales.gov.uk Welsh Assembly
• www.niassembly.gov.uk Northern Ireland Assembly
• www.labour.org.uk Labour Party
• www.conservatives.com Conservative Party
• www.libdems.org.uk Liberal Democrats
• www.snp.org Scottish National Party
• www.dup.org.uk Democratic Unionist Party
• www.sinnfein.org Sinn Féin
• www.ukip.org UK Independence Party

Vybraná ministerstva a vládní instituce:

• fco.gov.uk Ministerstvo zahraničních věcí
• https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union Ministerstvo pro

odchod z Evropské unie
• trade.gov.uk/ Ministerstvo mezinárodního obchodu
• https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy Ministerstvo

hospodářství, energetiky a průmyslové strategie
• hm-treasury.gov.uk Ministerstvo financí
• dft.gov.uk Ministerstvo dopravy
• defra.gov.uk Ministerstvo pro životní prostředí, výživu a záležitosti venkova
• gov.uk/government/organisations/department-for-international-development Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj
• ons.gov.uk The Office for National Statistics
• ofcom.org.uk The Office of Communications
• ofgem.gov.uk The Office of Gas and Electricity Markets
• rail-reg.gov.uk The Office of Rail Regulation
• gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority Competition and Markets Authority
• ipo.gov.uk UK Intellectual Property Office
• visitbritain.com VisitBritain
• hmrc.gov.uk HM Revenue & Customs
• gov.uk/contracts-finder Veřejné zakázky v UK (do 100 000 GBP)
• uktradeinvest.gov.uk UK Trade & Investment
• companieshouse.gov.uk Obchodní rejstřík firem v UK
• detini.gov.uk Obchodní rejstřík firem v Severním Irsku
• fca.gov.uk Financial Conduct Authority

Ekonomika a obchod:

• http://www.cbcc.org.uk/ Česko britská obchodní komora v Londýně
• www.bankofengland.co.uk Bank of England (Centrální banka)
• www.londonstockexchange.com London Stock Exchange
• www.lme.co.uk London Metal Exchange
• www.cbi.org.uk Konfederace britského průmylu
• www.networkrail.co.uk Network Rail
• www.caa.co.uk Úřad pro civilní letectví
• www.imo.org International Maritime Organisation
• www.smmt.co.uk Asociace automobilového průmyslu
• www.ciob.org.uk Asociace stavebního průmyslu
• www.buildingcentre.org.uk Building Centre
• www.nfuonline.com Sdružení farmářů v Anglii a Walesu
•
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www.ukcta.org.uk Asociace telekomunikačního průmyslu
• www.abi.org.uk Asociace britských pojišťoven
• www.kompass.co.uk Adresář britských firem
• www.agentregister.com Adresář britských prodejních zástupců
• www.themaa.co.uk Adresář prodejních zástupců v UK a Irsku
• www.britishchambers.org.uk Britské obchodní komory
• www.firstreport.co.uk Informace o finanční situaci britských firem
• www.ukdata.com Informace o finanční situaci britských firem
• www.workpermit.com/uk/worker_registration_scheme Pracovní registrace v UK
• www.worksmart.org.uk Práva zaměstnanců v UK
• www.mediaguide.co.uk Media Guide
• https://www.gov.uk/business-support-helpline Business support helplines
• www.adassoc.org.uk Asociace britských reklamních agentur
• www.lawsociety.org.uk The Law Society of England and Wales
• www.barcouncil.org.uk The Bar Council of England and Wales
• http://www.lcia.org/ The London Court of International Arbitration
• www.tendersdirect.co.uk Veřejné zakázky v UK a Evropě
• www.ojeu.eu The Official Journal of European Communities (veřejné zakázky)
• www.exhibitions.co.uk Veletrhy v UK
• www.necgroup.co.uk Veletrhy v Birminghamu
• www.excel-london.co.uk Veletrhy na londýnském výstavišti ExCel
• www.smmt.co.uk Asociace automobilového průmyslu
• www.bpva.org.uk Britská fotovoltaická asociace
• www.britishservices.co.uk/associations.htm Seznam cca 390 převážně obchodních asociací
• www.britishcompanies.co.uk/organisations.htm Seznam cca 280 převážně obchodních asociací

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Velká Británie

64/64 http://www.businessinfo.cz/velka-britanie © Zastupitelský úřad ČR v Londýně (Velká Británie)

http://www.ukcta.org.uk
http://www.abi.org.uk
http://www.kompass.co.uk
http://www.agentregister.com
http://www.themaa.co.uk
http://www.britishchambers.org.uk
http://www.firstreport.co.uk
http://www.ukdata.com
http://www.workpermit.com/uk/worker_registration_scheme
http://www.worksmart.org.uk
http://www.mediaguide.co.uk
https://www.gov.uk/business-support-helpline
http://www.adassoc.org.uk
http://www.lawsociety.org.uk
http://www.barcouncil.org.uk
http://www.lcia.org/
http://www.tendersdirect.co.uk
http://www.ojeu.eu
http://www.exhibitions.co.uk
http://www.necgroup.co.uk
http://www.excel-london.co.uk
http://www.smmt.co.uk
http://www.bpva.org.uk
http://www.britishservices.co.uk/associations.htm
http://www.britishcompanies.co.uk/organisations.htm
http://www.businessinfo.cz/velka-britanie

