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Základní údaje 

Spojené království se nachází v západní Evropě a do 

první poloviny minulého století bylo koloniální 

velmocí, jejíž území zabíralo čtvrtinu zemské plochy. 

Spojené království je konstituční monarchií 

s dvoukomorovým parlamentem a panovníkem v čele.  

Panovník, jakožto hlava státu zastává spíše 

symbolickou a reprezentativní funkci, exekutivní moc má v rukou dolní komora parlamentu v čele s premiérem. Aktuálním 

premiérem je konzervativec David Cameron, který vládne spolu s Liberálními demokraty. Nové volby se budou konat 

v květnu 2015.  

Struktura hospodářství a zahraniční obchod 

Spojené království se oproti Evropské unii vyznačuje 

minimálním podílem zemědělství jak na celkovém produktu 

země (0,7 %), tak na podílu zaměstnanců (1,2 %).  

Podíl průmyslu je tradičně v zemi, která zavedla trend 

offshoringu, také pod průměrem EU a téměř dvakrát nižší, 

než u České republiky, přičemž zaměstnává pouze 16 % 

pracovní síly. Dominantou ostrovního království jsou 

jednoznačně služby, především ty finanční v londýnské City, 

které vytváří 78,7 % HDP a zaměstnávají 82,8 % osob. 

Do Británie se dováží zejména stroje a zařízení, paliva 

a potraviny. Největšími dovozními partnery jsou Německo 

(12,5 %), Čína (8,1 %), Nizozemsko (7,3 %) a USA (6,8 %). 

Nejvíce se vyváží průmyslové výrobky, paliva, chemikálie, 

nápoje a tabák. Exporty směřují hlavně do Německa 

(11,5 %), USA (10,6 %), Nizozemska (8,9 %) a Francie (7,4 %).  

Makroekonomický výhled 

Po velkých výkyvech v jednotlivých kvartálech nakonec 

v roce 2012 rostla ekonomika o 0,3 %, pouze díky 

domácí poptávce, taženou především spotřebou 

domácností. Příspěvek čistých exportů k celkovému 

růstu byl silně záporný, přičemž změna zásoby měla 

pouze marginálně negativní vliv.  

Výhled na rok 2013 taktéž není příliš optimistický, 

Evropská komise očekává růst pouze o 0,6 %, protože výdaje spotřebitelů budou podkopávány vzestupem inflačních tlaků. 

Budoucí oživení (v roce 2014 +1,7 %) tak budou mít na svědomí spíše rostoucí investice a zlepšující se exporty. Od roku 

2011 stoupá veřejný dluh Spojeného království pravidelně o cca 5 procentních bodů a nic nenasvědčuje tomu, že se jí 

podaří tento nelichotivý stav v dohledné době zlepšit. 

Trh práce 

Míra nezaměstnanosti se i přes obecně nepříznivé 

podmínky na trhu práce dané slabou hospodářskou 

situací příliš nemění. Důvodem je nárůst podnikatelů 

a zaměstnanců s polovičním úvazkem. Minimální mzda 

ve Spojeném království (1 020 GBP) v eurovém vyjádření 

dosahuje více jak 3,5 násobku české minimální mzdy s aktuální hodnotou ve výši 1 190 eur. Významné rozdíly panují však 

i ve výši nákladů práce v jednotlivých odvětvích (vedle hrubých mezd zahrnují vedlejší náklady práce také sociální 

a zdravotní pojištění apod.). Například v odvětví stavebnictví jsou náklady práce zhruba 3krát vyšší než v ČR.  

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 

Oficiální název Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Počet obyvatel 63 256 141 (2013) 

Rozloha 243 610 km
2 
 

Měna libra sterlingů (GBP) 

Úřední jazyk Angličtina 

Základní makro ukazatele 2011 2012 2013
e
 2014

e
 

Růst HDP (%) 1,0 0,3 0,6 1,7 

Míra nezaměstnanosti (%) 8,0 7,9 8,0 7,9 

Inflace (%) 4,5 2,8 2,8 2,5 

Běžný účet PB (% HDP) -1,4 -3,7 -2,7 -2,0 

Veřejný dluh (% HDP) 85,5 90,0 95,5 98,7 

Ø měsíční náklady práce v odvětvích UK ČR 

Zpracovatelský průmysl (2012) 4 123 € 1 445 € 

Stavebnictví (2012) 4 446 € 1 475 € 

Informační a komunikační činnosti (2012) 5 550 € 2 839 € 

Sektory národního hospodářství – UK (ČR a EU)

Zdroj: Eurostat, data z roku 2012
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Základy pracovního práva 

Pracovní smlouva může mít písemnou nebo ústní podobu. Maximální délka zkušební doby není stanovena, obvykle se 

stanovuje na několik měsíců. Minimální výpovědní lhůta je závislá na počtu odpracovaných let a pohybuje se v rozmezí od 

1 týdne za 2 odpracované roky až po 12 týdnů za 12 let.  

Pracovní doba činí 48 hodin týdně, ale může být po vzájemné dohodě písemně prodloužena. Nesmí však být porušeno 

pravidlo, podle kterého má zaměstnanec nárok na 11 hodin odpočinku mezi pracovními dny. 

Základy obchodního práva 

Ve Spojeném království mohou investoři založit tzv. „Public 

Company“, která je obdobou české akciové společnosti a dělí 

se na několik druhů. Může se jednat o společnosti 

s omezeným nebo neomezeným ručením, přičemž ručení 

může být omezeno buď podílem společníků, nebo zárukou 

společníků. Dále se může jednat o společnosti soukromé/uzavřené a veřejné/otevřené, podle toho, zda jsou podíly (akcie) 

společnosti veřejně obchodovatelné, či nikoli. Pouze u veřejných společností je požadován ze zákona minimální kapitál 

50 000 GBP (cca 1,5 mil CZK). Založení soukromé společnosti s ručením omezeným potrvá 9 dní a bude k tomu potřeba 

165 GBP (cca 5 000 CZK).   

Hlavní daně 

Daň z příjmu fyzických osob je progresivní a tvoří ji tři 

daňová pásma, přičemž nejvyšší příjmy (nad 150 tisíc 

liber) jsou zdaňovány 45% sazbou.  

Standardní sazba daně z přidané hodnoty činí 20 %. Do 

snížené 5% sazby se dají započítat například dětské 

autosedačky, nebo energie pro domácnost. Nulová sazba 

je aplikována na většinu potravin nebo dětské oblečení. 

Korporátní daň se mění k 1. dubnu a závisí na profitu firmy. Do 300 000 liber platí sazba 20 %, firmy vydělávající více 

jsou zdaněny 23% daní.  

Energetika 

Vývoj cen plynu a elektřiny má ve Spojeném království 

podobný průběh. Od druhého pololetí 2009, po silném 

propadu o 25 %, je patrný postupný nárůst cen obou 

komodit. Cena plynu byla v Británii po celé sledované 

období levnější než v ČR, v prvním pololetí roku 2013 se 

však už pohybovala okolo 9,7 eur za gigajoul a překročila 

tak i cenu plynu v tuzemsku. Cena elektřiny je od roku 2012 

v Británii dražší než v ČR a v prvním pololetí roku 2013 

oscilovala lehce nad hranicí 0,11 EUR/kWh.  

Spojené království spoléhá téměř z poloviny své produkce 

na zemní plyn, poté téměř třetinou na pevná paliva a 16 % 

na jadernou energetiku. Zajímavostí je, že obnovitelné 

zdroje činí v obou zemích stejný podíl (7,6 %).  

Investiční pobídky  

Spojené království nabízí zahraničním investorům řadu zajímavých investičních pobídek, např. ve formě grantů či 

daňových zvýhodnění. Existuje zde 35 speciálních podnikatelských zón, jejichž podmínky se liší podle regionu, a které 

nabízejí různé finanční úlevy (např. tarifní/celní slevy) i nefinanční zvýhodnění (jako např. vysokorychlostní 

širokopásmové připojení).  

Britská vláda dále aktivně podporuje inovace, a to prostřednictvím různých grantů a daňových úlev na výzkum a vývoj. 

Od 1. 4. 2013 zde také funguje speciální daňový režim týkající se přímého prodeje patentových práv a příjmů spojených 

s prodejem patentovaných produktů a licenčních příjmů - tzv. "Patent box". Tyto zisky jsou zdaněny speciální 10% 

sazbou daně až do roku 2017.  

Právní forma Minimální kapitál 

Akciová společnost (Public Company) 50 000 GBP  

Evropská společnost 120 000 EUR 

Daň/odvod sazba v % 

Korporátní daň 20 %, 23 % 

Daň z dividend nerezidentům 20 % 

Daň z příjmu jednotlivců (progresivní) 20 %, 40 %, 45 % 

DPH (základní / 1. snížená / 2. snížená) 20 %, 5 %, 0 % 

Vývoj cen energií – UK (ČR)

Zdroj: Eurostat, tarify pro velkoodběratele bez DPH
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