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Regionální kontext – Velká Británie 



Proč Velká Británie? 
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• velký trh a bohatý (66 mil. obyvatel) 
• 6. největší globálně a 2. největší ekonomika v Evropě 
• jaderná velmoc 
• globální centrum obchodu 

 
 
  
• nejistota budoucích vztahů s EU, dopady brexitu  
• silná konkurence 
• zpomalení ekonomiky a zvýšení nezaměstnanosti – COVID-19 

• stavebnictví – řada nových projektů 
• automotive sektor a kolejová doprava – tramvajová a vlaková 
• decommissioning jaderných elektráren 
• obnovitelné zdroje – solární a větrné elektrárny, smart řešení 

• dopady brexitu – ztížení obchodu, celní i regulatorní bariéry 
• zpomalení ekonomiky a zvýšení nezaměstnanosti – COVID-19 
• riziko podvodného jednání, kyberkriminalita 

Hrozby (–) 

Silné stránky (+) 

Slabé stránky (–) 

Příležitosti (+) 

Proč Velká Británie? Swot analýza  



Politicko-ekonomické trendy 
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Politicko-ekonomické trendy – Velká Británie 

31. ledna 2020 Spojené království po 47 letech opustilo EU  

Do EU nadále směřuje 44% celkového exportu UK  

       (54% zboží, 39% exportu služeb)  

2019 byl nejnižší  růst britské ekonomiky (1-1,2%) od druhé světové války 

2017-02/2020 – nejnižší nezaměstnanost za 43 let (pokles investic do inovací) 

Průmysl 10% britského HDP, služby 80% HDP, stavebnictví 10%; UK 9. 

nejprůmyslovější zemí světa  

UK je 5. největším exportním trhem pro ČR  a 15. největším importním trhem 

Vyváženy hlavně automobily (180 tis. ročně) a komponenty, dále PC, TV a stroje  

Obchod s Velkou Británií je 3. nejefektivnější relací českého zahraničního obchodu 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 
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Obchodní dopady brexitu 

Přechodné období do 31. 12. 2020: obchod probíhá za stejných podmínek jako dosud.  

Zásadnější změna obchodních podmínek přijde na konci letošního roku. Ale jaká?  

Během přechodného období probíhá dojednávání nového, ambiciózního 

partnerství mezi EU a Británií, včetně nastavení nových obchodních vztahů. 

Z hlediska podniků je zapotřebí očekávat bohužel spíše komplikovanější 

obchod s Británií od roku 2021. Zcela vyloučit nelze ani variantu, že do konce roku 

2020 nebude nová dohoda dojednána.  

Podniky naleznou podrobnější informace na: 

 stránkách Evropské komise, a stránce Generálního ředitelství Komise pro daně a cla 

stránce businessinfo.cz včetně Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu  

Britské úřady rovněž vydaly vlastní obecné informace pro podnikatele, dále informace 

pro britské exportéry a importéry,  a informace pro exportéry a importéry pro 

případ brexitu bez dohody.  

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_cs
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_cs
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-cs
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-cs
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-cs
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/special-brexit-ocima-exporteru-81706.html
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/
https://www.gov.uk/government/publications/partnership-pack-preparing-for-a-no-deal-eu-exit?utm_source=bd162f25-610e-46f0-b90e-1e81ba44f0e7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.gov.uk/guidance/importing-exporting-and-transporting-products-or-goods-after-brexit
https://www.gov.uk/guidance/importing-exporting-and-transporting-products-or-goods-after-brexit
https://www.gov.uk/government/collections/trading-with-the-eu-if-the-uk-leaves-without-a-deal
https://www.gov.uk/government/collections/trading-with-the-eu-if-the-uk-leaves-without-a-deal
https://www.gov.uk/government/collections/trading-with-the-eu-if-the-uk-leaves-without-a-deal
https://www.gov.uk/government/collections/trading-with-the-eu-if-the-uk-leaves-without-a-deal
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Obchodní dopady brexitu 

V případě nedosažení nové obchodní dohody:   

Zdroj: MPO 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 
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Obchodní dopady brexitu 

Co bude muset exportér plnit při absenci obchodní dohody EU-UK od 1.1.2021:  

Zdroj: MPO 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 
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Dopady pandemie COVID-19  

UK jednou z nejpostiženějších zemí – přes 16 tis. obětí, přes 100 tis. nakažených, včetně 

korunního prince, premiéra, ministra zdravotnictví, ministrů   

Od 23.3. do minimálně 7.5. „lockdown“ (omezeno vycházení, home office, rozestup) 

Hranice plně otevřeny, letiště v provozu, jen nedoporučeny cesty krom esenciálních 

Odhad poklesu ekonomiky: za 2Q o -35%; za celý rok cca -6 až -13% (2009: 4%) 

Cca 2 mil. osob bez práce, průměrně 21% (6 mil.) zaměstnanců odstaveno (stát platí 80% 

mzdy, pokud firma místo nezruší), 38% přišlo o příjem v domácnosti 

25% firem dočasně uzavřelo výrobu nebo pozastavilo obchodování, 75% pokračuje 

 Žádné omezení na vývoz zdravotního materiálu (jen 80 typů farmak) 

Vládní balíček až 300 mld. na: zdravotnictví, 

       podporu osob, financování firem 

 



Obchodní příležitosti 
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Mapa globálních oborových příležitostí 

Automobilový průmysl 
 
Letecký průmysl  
 
Energetika 
 
ICT 
 
Zemědělský a potravinářský 
průmysl 
 
Zdravotnictví a farmaceutický 
průmysl  
 
Obranný průmysl 
 
 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 
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Přední odvětví britské výroby a vývozu 

Velký podíl součástek pocházejících z EU, pouze 41% domácí 

Riziko: brexit = pokles investic 50%, COVID-19, omezení výroby 

Nízkoemisní zóny (Londýn, Cambridge, Birmingham, Leeds, Edinburgh, 

Glasgow…) 

 

Příležitosti:  

technologie s velmi nízkými emisemi a elektrické automobily (vyvíjí 64%) 

samořídící technologie (rozvíjí  57% britských automobilek) 

3D tisk 

pokročilé materiály 

 

COVID: veškerá výroba automobilek v zemi momentálně pozastavena. Society for 

Motor Manufacturers and Traders (SMMT) odhaduje, že následkem pandemie a 

zastavení provozu bude v tomto roce v Británii o 200 000 méně vyrobených 

automobilů. To by znamenalo propad o 18 % oproti loňsku. Případná navazující 

recese by mohla kompletně smazat z mapy několik britských výrobců automobilů. 

 
 

 

Příležitosti v automobilovém sektoru 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 

https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/narust_vyznamu_hybridnich_a_elektrickych.html
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/narust_vyznamu_hybridnich_a_elektrickych.html
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V příštích 10 letech bude završena životnost 25 % aktuálně fungujících britských 

elektráren -> decommissioning + nové zdroje 

Vládní strategie  - 33% veškeré elektřiny z větru 

 

Příležitosti:  

Úložiště 

technologie k udržení stability elektrické sítě a napětí a kmitočtu 

úsporná energetická/tepelná/ chladící řešení 

specializované strojírenské dodávky 

komponenty pro energetickou dimensi tzv. „smart energy“ 

Včetně „smart homes“ a „smart cities, vodní elektrárny 

Další příležitosti a kontakty zde: 
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/prilezitosti_pro_ceske_
firmy_v_1.html 

 

České firmy v UK energetice:  

EPH – Langage, South Humber Bank, Lynemouth (+ Eggborough) 

Sev.en Energy: 50% in InterGen (zemní plyn: Rocksavage, Coryton, Spalding) 

Vodní elektrárny (Hydropol, Cink, Hydrohrom), waste2energy (Hedviga) 

Příležitosti v energetickém sektoru 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 

https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/prilezitosti_pro_ceske_firmy_v_1.html
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/prilezitosti_pro_ceske_firmy_v_1.html
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Británie druhým největším producentem na světě, s 2500 firmami působícími v 

sektoru 

 

Příležitosti v subdodávkách, např. v oblasti komponent pro trupy, elektroniky, 

kabeláže a rychle se rozvíjejícího segmentu kompositních materiálů.  

 

K prioritám patří rovněž rozvoj elektrického pohonu (s cílem, aby UK bylo do roku 

2025 na špici „elektrické revoluce v letectví“), autonomních systémů, příprava 

rámce pro očekávané rozšíření dronů a městských leteckých dopravních 

prostředků. 

 

Další rady, tipy, a kontakty na dodavatelský řetězec: 

https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/tipy_jak_se_stat_dodavat

elem_ve_zbrojnim.html 

 
COVID: zásadně omezen provoz aerolinek (např. Easyjet uzemnil celou flotilu 300 

letadel), propad výroby motorů (Rolls-Royce) a komponent 

 
 

Příležitosti v leteckém sektoru 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 

https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/tipy_jak_se_stat_dodavatelem_ve_zbrojnim.html
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/tipy_jak_se_stat_dodavatelem_ve_zbrojnim.html
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/tipy_jak_se_stat_dodavatelem_ve_zbrojnim.html
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Aktuální poptávka v UK v kontextu COVID-19 

Ochranné prostředky pro zdravotnictví:  

Lékařské pláště 

FFP3 a FFP2 respirátory  

Chirurgické roušky 

Medicínský kyslík 

Plicní ventilátory (byť nabíhá domácí produkce) 

Po hlubokém propadu ve 2Q je s ukončením restrikcí očekáváno rychlé obnovení 

růstu ekonomiky 

IT řešení (Chytrá karanténa) 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 



Akce ambasády 
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Central European Start-ups Day 2020 (říjen) 

 

Czech-British Space Day 2020 (podzim) 

 

Czech-British Defence Day 2020 (podzim) 

 

Czech Beer Day & Czech Wine day (září) 

 

Farnborough International Airshow  2022  (letošní ročník zrušen bez náhrady) 

 

DSEI 2021   

Projekty ekonomické diplomacie a veletrhy 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 



Obchodní kultura a doporučení 
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Doporučení - vstup do Velké Británie  

Co lze od vstupu na britský trh očekávat?  

 

Výhody: 

Angličtina – obchodní jednání, zákony, marketing 

Institucionální podpora a zázemí pro české firmy 

Velká Británie je 8. v žebříčku WB Doing Business 

Registrace firmy ve Velké Británii (Anglie, Skotsko, Wales) je poměrně jednoduchý 
proces. 

 

Některá úskalí: 

Nejistota v podobě obchodních vztahů s EU 

Vysoké provozní náklady 

Vysoká konkurence na britském trhu 

Místní partner – zástupce je  často jediná schůdná cesta, jak se prosadit na britském 
trhu. 

 V každodenní praxi bývají však častým nešvarem velkých firem platby po lhůtě 
splatnosti. 

 

 
 

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V UK, 20. 4. 2020 



Kontaktní místa 
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Ekonomický tým ČR ve Velké Británii 
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Ambasáda (zejména B2G kontakty) 
 

Embassy of the Czech Republic 

26 Kensington Palace Gardens London W8 4QY 

tel.: 0044 (0)20 7243 7908 

london@embassy.mzv.cz  

web: www.mzv.cz/london  

 
CT (zejména B2B kontakty) 

 
CzechTrade 

30 Kensington Palace Gardens London W8 4QY 

tel.: 0044 (0)207 7925 951 

london@czechtrade.cz 

web: www.czechtrade.cz 

Martin Macourek - ředitel kanceláře CzechTrade v Londýně 

 ZÁPATÍ = NÁZEV PREZENTACE | 00. MĚSÍC 2000 

Podpora českých firem ve Velké Británii 

mailto:london@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/london
mailto:london@czechtrade.cz


Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky 

Velvyslanectví ČR v Londýně 

Děkuji Vám za pozornost 

Ales_Opatrny@mzv.cz 
 
https://www.linkedin.com/in/alesopatrny/ 

 

https://www.mzv.cz/london 

 

https://www.facebook.com/Czech-Embassy-London-147060568717255/ 

 
 
 

mailto:Ales_Opatrny@mzv.cz
https://www.linkedin.com/in/alesopatrny/
https://www.mzv.cz/london
https://www.mzv.cz/london
https://www.facebook.com/Czech-Embassy-London-147060568717255/
https://www.facebook.com/Czech-Embassy-London-147060568717255/
https://www.facebook.com/Czech-Embassy-London-147060568717255/
https://www.facebook.com/Czech-Embassy-London-147060568717255/
https://www.facebook.com/Czech-Embassy-London-147060568717255/
https://www.facebook.com/Czech-Embassy-London-147060568717255/
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