
Ministerstvo zahraničních věcí

České republiky

Velvyslanectví ČR v Londýně

Velká Británie

Brexit a obchodní příležitosti

Michaela Chrtová
18. ledna 2022, Praha



Regionální kontext –Velká 
Británie



3

| 3

Regionální kontext – Velká Británie



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

• dopady brexitu 
• silná konkurence
• zpomalení ekonomiky – COVID-19

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

• 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

Dohoda o obchodu a spolupráci EU-UK 

Nové režimy pro zboží, pro cestování

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

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
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9,4 % - pokles HDP v 2020
- 1,5 % - HDP říjen 2021 vs. říjen 2019
Bezprecedentní schodky veřejných financí
Dluh veřejných financí okolo 100 % HDP
Největší krize od druhé světové války

Stoupá inflace – okolo 5 %
Nezaměstnanost je nízká
Volná pracovní místa trhají rekordy – 1,2 mil.
Z UK odešlo v pandemii/brexitu 1,3 mil. lidí

Z toho z Londýna 700 000

Zaváděna místní opatření
!! Opatření se mohou lišit (a liší) v Anglii, Walesu, Skotsku a v Severním Irsku

Opatření se mohou lišit i pro cestování

Dopady epidemie COVID-19
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HDP 
Q4 2019 vs Q3 2021

HDP predikce 2021 
OECD

HDP predikce 2021 
IMF

USA 1,4 % 5,6 % 6,0 %

Francie -0,1 % 6,8 % 6,3 %

Eurozóna -0,3 % 5,2 % 5,0 %

Německo -1,1 % 2,9 % 3,1 %

Itálie -1,3 % 6,3 % 5,8 %

Kanada -1,4 % 4,8 % 5,7 %

Japonsko -1,9 % 1,8 % 2,4 %

Velká Británie -1,5 % 6,9 % 6,8 %

ČR -3,14 % 2,5 % 2,6 %

Srovnání zemí G7 + Česká republika

Zdroj: OECD, IMF
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Očkovaní:

Před příjezdem nutné vyplnit 
Passenger Locator Form

Po příjezdu nutný antigenní test 
do 2. dne po příletu

Povinná hotelová karanténa pro 
vybrané země (Anglie, Skotsko)

Seznam výjimek na webu britské 
vlády

UK občas zavádí „semafor“ zemí –
vždy dostupné na gov.uk

Neočkovaní:
Před příjezdem nutné vyplnit 
Passenger Locator Form

Nutný předodjezdový 
PCR/antigen test – 48 hodin

Karanténa 10 dní 

v Anglii možno zkrátit Test to 
Release testem 5. den

Nutný test 2. a 8. den 
karantény

Cestování do Velké Británie

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
gov.uk
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk


Brexit – změny v mezinárodním 
obchodě
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Brexit

24. 12. 2020 byla dojednána Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK

Podniky naleznou podrobnější informace (včetně doporučení, jak se připravit v 

oblastech jako je elektronický obchod a komunikace, autorské právo, domény .eu, atd.): 

stránkách Evropské komise

stránce businessinfo.cz včetně brexitinfo.cz

Britské úřady rovněž vydaly informace pro britské exportéry a importéry (Brexit

checker) a informace pro podnikatele v UK

Stránky britské vlády k přepravě zboží v češtině

Web Velvyslanectví ČR v Londýně (cestování, firmy, nákladní doprava)

DOHODA NEZNAMENÁ POKRAČOVÁNÍ PRAVIDEL EU!!!

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_cs
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/special-brexit-ocima-exporteru-81706.html
brexitinfo.cz
https://www.gov.uk/transition
https://www.gov.uk/browse/business
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers.cs
https://www.mzv.cz/london/cz/aktuality/rozcestnik_informaci_k_brexitu_co_vas.html
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Nulová cla a kvóty na vzájemný obchod
Možnost autocertifikace a „plné kumulace“ pro prokázání 
původu zboží
Vzájemné uznávání Authorised Economic Operator
Společné definice standardů a možnost u nízko rizikových 
produktů autodeklarovat konformitu
Služby:

Poskytovatelé a investoři z EU stejné zacházení v UK jako britské firmy

Přístup k veřejným zakázkám

Přístup ke zdravotnímu systému v rámci „nezbytné“ péče díky 
EHIC
Doprava:

Neomezená point-to-point doprava EU-UK

TIR – + možnost dvou extra kabotážních operací na území UK

Letectví - + extra-EU cargo (Paris-London-NYC)

Pokračuje spolupráce např. v rámci Horizon Europe, EU 
satellite surveillance & tracking

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK
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Dohoda TCA obsahuje detailní přílohu o výpočtu původu 
Pravidla původu se vždy uplatňují jedním směrem

EU – UK

UK – EU

EU – UK – EU – není možné uplatnit původ z EU

Možnost autocertifikace a „plné kumulace“ pro prokázání 
původu zboží
Pro zboží nad 6 000 Euro – registrace v systému REX

Severní Irsko:
Vláda UK jednostranně prodloužila výjimku z kontrol na hranici Velké Británie a 
Severního Irska

Pravidla původu

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal/united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en:~:text=The%20Registered%20Exporter%20system%20(the,a%20principle%20of%20self%2Dcertification.&text=The%20REX%20IT%20system%20has,countries%20and%20to%20the%20OCTs.
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Ujednání  o službách – UK 
ztrácí jednotný přístup na 
trh v oblasti služeb, a to i 
finančních (6,9 % HDP)
Automatické uznávání 
kvalifikací
Občané UK nyní občané 
třetí země – schengenská 
víza
Erasmus+

Fronty na hranicích (zatím) 
nenastaly 
Platba DPH pro zásilky B2C 
pod 135 GBP - komplikace
Přesun finančních operací 
na kontinent
Problémy v dodavatelských 
řetězcích (GB-Irsko, 
potraviny)

Co v Dohodě není + první dopady
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1. EORI číslo – nutné !!!
Pro export do UK – začíná GB

Pro export z EU – EU EORI

EORI slouží ke komunikaci s celními správami

2. Celní náležitosti
UK Globální celní tarif – v případě nesplnění pravidel původu

Nová pravidla na hranicích 

Od 1. 1. 2022 začaly celní hraniční kontroly do UK

Fronty na hranicích (zatím) nenastaly

Kompletní informace vč. case studies v Border Operating Model (BOM) 

Duty Deferment Account (DDA) – platby cel jednou měsíčně, ne při každé 
dodávce

Celní deklarace

Entry Summary Declarations

Goods Vehicle Movement Service (GMVS)

NL PortBase systém, FR chytrá hranice

EU web o nových celních povinnostech

3. Certifikace a nové značení UKCA
UKCA, Bio značení potravin

Certifikáty pro EU nebudou v UK dále platit

Jak se připravit na nová pravidla?

Krok za krokem

https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/third-countries/united-kingdom/new-import-formalities-bring-goods-eu-uk-1-january-2022_en
https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021
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Elektronický systém Goods Vehicle Movement Service (GVMS, služba pro 

pohyb nákladních vozidel) 

Platí pro většinu přístavů, i pro Eurotunel a přístav Dover

Propojuje předem podaná celní prohlášení do jednoho referenčního čísla Goods
Movement Reference (GMR, referenční číslo pohybu zboží)

Při odbavení je povinnost předložit platný doklad o GMR

Pro každé vozidlo lze vytvořit pouze jeden doklad o GMR

Do systému GVMS se registrují všichni dopravci. To platí i v případě, že jste:

nezávislý řidič přepravující zboží a vyřizující vlastní celní dokumenty,

společnost, která uzavírá subdodavatelské smlouvy na vyzvedávání zboží jménem 
jiného podniku,

logistická společnost najatá k přepravě zboží a proclívání jménem jiné společnosti,

velký maloobchod, který přepravuje a deklaruje vlastní zboží.

Web Kam přepravujete zboží? 

Goods Vehicle Movement Service (GVMS)

https://www.gov.uk/government/publications/leaflets-for-hauliers-about-new-rules-for-moving-goods-between-the-eu-and-great-britain/6ab21ec5-d1ef-4d6b-ae97-d84a86e80d7b
https://www.gov.uk/guidance/list-of-ports-using-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=3008
https://transport-goods-to-and-from-eu.dft.gov.uk/cs/journeys/from-eu-to-gb/
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Od 1. 1. 2022: 
zavedeny plné celní kontroly na hranicích – nutné mít veškeré celní dokumenty u 
sebe

předběžné oznámení importu sanitárního a fytosanitárního zboží (SPS)

Od 1. 7. 2022:
prohlášení o bezpečnosti (Safety and Security Declarations)

certifikáty a fyzické kontroly pro vybrané skupiny zboží/rostliny

Pro rostliny s vysokou prioritou se kontroly přesunou na Border Control Post

Od 1. 9. 2022:
Certifikace a fyzické kontroly pro mléčné výrobky

Od 1. 11. 2022:
Certifikace a fyzické kontroly pro zbylé POAO

Pro kontrolované látky, alkohol a tabák – povinnost plně platí již od 1. 1. 2021

!!! – Pravidla platí pro vstup do Velké Británie (ostrov) – pro Severní Irsko 

platí odlišná pravidla (stále součást celní unie a řídí se pravidly EU)

Nově otevřené námořní cesty: Amsterdam-Dublin

Distributor ve většině případů bude mít povinnosti importéra

Nové celní kontroly na hranicích od 1. 1. 2022

https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance/imports/high-priority-plants-and-plant-products-list/
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland-from-1-january-2021
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Od října 2021 není možno do UK cestovat na občanský 
průkaz– nutný platný pas pro cestu do UK

Víza
Nový bodový imigrační systém

Krátkodobé cesty do 6 měsíců – turistika i obchodní cesty

Dlouhodobé přesídlení – nutné vízum

Vysílání pracovníků – problematické

Web Trade with the UK

Pro výrobce, kteří instalují/opravují vlastní celky, možné cesty až na 6 měsíců

Dovolené činnosti do 6 měsíců pobytu jsou na gov.uk

Nový imigrační systém do Spojeného království

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities
https://www.gov.uk/government/collections/trading-with-the-uk-as-an-overseas-exporter
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities
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Nové značení výrobků
Nahrazuje CE
Povinnost značit zboží UKCA– pro většinu zboží bude platit 
odklad do 1. 1. 2023
Některé zboží však nutné značit již od 2021
Zatím může být většina standardů stejná jako v EU, časem se 
mohou lišit

Speciální pokyny pro
Zdravotnickou techniku

Železniční dopravu

Stavební výrobky

Výbušniny

Odlišná pravidla také platí pro zboží, kde nedošlo k harmonizaci

Výjimku z těchto pravidel tvoří i chemikálie a farmaceutické výrobky, dopravní
prostředky a letectví

Značení UKCA – UK Conformity Accessed

Obrázek: BakuGLS



Založení pobočky
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Strategické rozhodnutí ve světle Brexitu?

Distributor nově povinnosti importéra (legislativní důsledky)

Autorizovaný zástupce v EU nebude možné použít pro UK

Jednoduchý proces

Nedojde k mnoha změnám – UK neuplatňuje omezení pro 

vlastníky/manažery britských společností

Registrace firmy obvykle trvá 7 dnů

Vhodné, aby dokumenty připravil britský právník

Dokumenty nutné k 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. 

Formulář 12: prohlášení o dodržování pravidel pro řízení firmy. Musí být podepsáno 

jedním z ředitelů firmy v přítomnosti notáře nebo právníka.

Companies House - obchodní rejstřík pro Anglii, Wales, Skotsko

Companies Registry - obchodní rejstřík pro Severní Irsko

Založení pobočky ve Velké Británii
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Velké množství podvodů firem „z UK“ 
často se pouze tváří, že jsou to britské firmy

Kontrakty 50 % ceny předem, 50 % po dodání zboží

Změny v platebních údajích na fakturách

Kontrola firmy v rejstříku Companies House
Název

Britské IČO

Adresa

Odpovědné osoby, zaměstnanci

Kontrola adresy přes Google Maps
Kontrola webu a kontaktní osoby

Kontrola e-mailu @...  - web, info e-mail, často “trochu“ jiný e-mail

Např. @sainsburys.co.uk vs. @sainsburys.com

Kontrola oproti LinkedIn, zkusit kontaktovat danou osobu na LinkedIn

Spojit se s kontaktní osobou přes videochat

V případě nejistoty kontaktovat Velvyslanectví ČR v Londýně

Pozor na podvody



Obchodní příležitosti
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Mapa strategických příležitostí

Doprava, infrastruktura

Energetika

ICT

Zdravotnictví a farmaceutický 
průmysl 

Zábava, volný čas
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Automobilový průmysl

Přední odvětví britské výroby a vývozu

Velký podíl součástek pocházejících z EU, pouze 41 % domácí

Nízkoemisní zóny (Londýn, Cambridge, Birmingham, Leeds, Edinburgh, Glasgow…)

technologie s velmi nízkými emisemi a elektrické automobily

samořídící technologie

pokročilé materiály

Infrastruktura

Social distancing a alternativní doprava - cyklostezky, chodníky, elektroskútry

Obnova a výstavba silniční sítě

HS2 – projekt vysokorychlostní železnice Londýn – sever Anglie

Nová železniční strategie

Příležitosti v dopravě, infrastruktuře

https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/narust_vyznamu_hybridnich_a_elektrickych.html
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Do 2050 – UK má cíl být carbon neutral -> OZE a jádro

Do 2025 – konec hnědouhelných elektráren

V příštích 10 letech bude završena životnost 25 % aktuálně fungujících britských 

elektráren -> decommissioning + nové zdroje

Vládní strategie  - 33 % veškeré elektřiny z větru

Desetibodový Green Plan - 12 mld. GBP

Příležitosti: 

úložiště

technologie k udržení stability elektrické sítě a napětí 

úsporná energetická/tepelná/ chladící řešení

specializované strojírenské dodávky

komponenty pro energetickou dimenzi tzv. „smart energy“

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

Více na webu Velvyslanectví ČR v Londýně

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 energetice

https://www.gov.uk/government/publications/the-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution
https://www.mzv.cz/london/cz/obchod_a_ekonomika/prilezitosti_pro_ceske_firmy_v_1.html
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Poptávka po digitálních a on-line řešeních
Umocněno pandemií

Home offices

Zajištění služeb při zachování fyzických rozestupů

Nárůst on-line nakupování
Růst poptávky po platformách

E-commerce

Herní průmysl

Rozšířená realita

EdTech

Digitální marketing

Dopravní služby

Finanční služby

Fyzická infrastruktura
Rozvoj, aby každá domácnost měla gigabitové širokopásmové připojení kabelem
do roku 2025

Příležitosti v ICT
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NHS – Národní zdravotní služba – dlouhodobá priorita vlády

Nutné investice do obnovy
Nemocnic samotných

Nové přístroje

Výstavba nových nemocnic, JIP a operačních sálů

Zastaralá IT technika

Vybavení psychiatrických klinik

Nedostatek magnetických rezonancí, tomografů, mamografů

Školení pracovníků

Údržba infrastruktury

Navýšení financí pro období 2021-22 o 6,3 mld. GBP

Odložená péče + 3 mld. GBP

Příležitosti ve zdravotnickém sektoru



Akce ambasády
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Firemní služby
Individuální podpora firmám se vstupem/působením na britském trhu

Identifikace obchodních příležitostí

Asistence při jednání s místními institucemi a partnery

PROPEDy 2022:
14. – 15. března (TBC) – Mise zaměřená na design a kreativní průmysly

London Design Week

Duben - Czech Wine day

Květen - Czech Beer Day

Červenec - Fairnborough International AirShow
Oficiální účast ČR, zajišťuje Asociace leteckého průmyslu

7. – 9. září – CZ-UK Space Commercial Day

Space-Comm Expo

22. – 25. září – mise zaměřená na sektor gamingu

Veletrh EGX 

TBD - Czech-British Defence Day

Služby ambasády a PROPEDy

https://www.businessinfo.cz/klientske-centrum-pro-export/sluzby/


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:

Pobrexitová realita

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.



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 7900

oeu.london@embassy.mzv.cz

web: www.mzv.cz/london

CzechTrade (zejména B2B kontakty)
CzechTrade

30 Kensington Palace Gardens 

London W8 4QY

tel.: 0044 (0)207 7925 951

london@czechtrade.cz

web: www.czechtrade.cz

Jiří Rak - ředitel kanceláře CzechTrade v Londýně

Podpora českých firem ve Velké Británii

mailto:oeu.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

Michaela_Chrtova@mzv.cz

https://www.linkedin.com/in/michaela-chrtov%C3%A1-5226b139/

https://www.mzv.cz/london

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

mailto:Michaela_Chrtova@mzv.cz
https://www.linkedin.com/in/michaela-chrtov%C3%A1-5226b139/
https://www.mzv.cz/london
https://www.facebook.com/Czech-Embassy-London-147060568717255/

