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Základní údaje 

Spojené království (ostrovní stát v severozápadní části Evropy) 

je konstituční monarchie v čele s panovníkem, jenž zastává 

spíše symbolickou a reprezentativní funkci. Exekutivní moc má 

v rukou dolní komora parlamentu v čele s premiérem. Od 

července 2019 je premiérem Boris Johnson. Královnou Británie 

je již od roku 1952 Alžběta II. 

Zahraniční obchod 

Velká část zahraničního obchodu Spojeného království je 

spojena se státy EU. Británie byla několik desítek let součástí 

Evropské unie, kterou formálně opustila 31. ledna 2020. Od 

začátku roku 2021 se vzájemné vztahy řídí Dohodou o 

obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím. 

Británie patří mezi největší světové dovozce a vývozce. 

Vyváží se především stroje a zařízení, automobily, 

farmaceutické výroby či platina. Britský export (2019) 

směřuje hlavně do USA (14,5 %), Německa (9,9 %) a Číny 

(6,67 %); do Česka (0,65 %). Dováží se vzácné kovy (zlato), 

auta, stroje a zařízení. Největšími dovozními partnery (2019) 

jsou Německo (12,9 %), Čína (9,6 %) a USA (7,7 %); z Česka 

1,33 %.  

Makroekonomický výhled 

Po prudkém propadu britské ekonomiky v roce 2020 blížící 

se 10 % HDP způsobeném převážně koronavirou krizí 

a restrikcemi, by mělo dojít v letošním roce k oživení ve výši 

5 % HDP. Zvláště ve druhém čtvrtletí roku 2021 by měla 

britská ekonomika růst poměrně svižným tempem, které by 

do konce roku mělo mírně polevit. Pomoci tomu má 

především oživená domácí poptávka, naopak mírně brzdit by 

to měl podle odhadu zahraniční obchod i z důvodu odchodu 

Spojeného království z EU.  

Míra inflace by měla vzhledem ke zvyšujícím se cenám 

energií a služeb v letošním roce mírně vzrůst na 1,6 %. 

Odhad salda veřejných rozpočtů pro rok 2021 očekává 

schodek ve výši 11,8 %, s následným snížením schodku ve 

výši 5,4 % HDP v roce 2022.   

Trh práce 

Ač se restrikce již uvolňují a spotřeba domácností roste, 

míra nezaměstnanosti se zvyšuje. V roce 2020 vzrostla 

míra nezaměstnanosti meziročně na 4,4 % z předchozích 

3,8 %, ale s jejím růstem se počítá i v následujícím 

období. V roce 2022 by míra nezaměstnanosti v Británii 

podle odhadu Evropské komise měla vzrůst na 5,9 %. 

Minimální mzda ve Spojeném království se stanovuje 

vždy v dubnu daného kalendářního roku. Pro rok 2021 

byla stanovena ve výši 8,91 liber za hodinu pro osobu 

starší 23 let (8,36 £ pro 21 až 22 let, 6,56 £ pro 18 až 20 

let, 4,62 £ pod 18 let a pro učně ve výši 4,30 £). 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 

Oficiální název 
Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska 

Počet obyvatel 67 025 542 (2020) 

Rozloha 243 610 km2 

Měna Britská libra (GBP) 

Úřední jazyk Angličtina 

 

Míra nezaměstnanosti (květen 2021) 4,8 % 

Produktivita práce k Ø EU (2020)  110,2 % (ČR 60,9 %) 

HDP/obyv. v PPS (2019; EU27=100) 105 (ČR 92) 

Statutární minimální mzda (2021) 8,91 £ 

Ø měsíční náklady práce 
v odvětvích (2019) 

UK ČR 

Zpracovatelský průmysl  4 613 € 1 841 € 

Stavebnictví 5 289 € 1 758 € 

Velkoobchod a maloobchod 3 654 € 1 844 € 

Doprava a skladování 4 868 € 1 730 € 

Zdroj: Eurostat 
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HDP a příspěvky k jeho růstu

Zdroj: data Evropská komise
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by 

šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité 

informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost 

a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Ve Spojeném království je možné založení jak obdoby společnosti s ručením omezeným, tak akciové společnosti. Minimální 

kapitál pro založení společnosti s ručením omezeným není stanoven, pro založení akciové společnosti činí minimální kapitál 

50 000 GBP. 

Spojené království se v žebříčku Doing Business umístilo celkově na 8. pozici, v kategorii Založení společnosti se umístilo 

na 18. pozici. Dle Doing Business sestává založení podniku v UK ze 4 kroků a trvá zhruba 6 dní. 

Daně 

Obecná sazba daně ze zisku koroporací činí ve Spojeném 

králoství 19 %.  

Sazby daně z příjmu fyzických osob jsou klouzavě 

progresivní. Mezi základní nezdanitelné části daně patří 

odpočet na poplatníka ve výši 12 500 GBP. Do příjmu 

37 500 GBP se uplatňuje 20% sazba, od 37 501 do 

150 000 GBP 40% sazba a nejvyšší příjmy (nad 150 tisíc 

liber) jsou zdaněny 45% sazbou.  

Koronavirová krize se projevila i v dočasné úpravě výše sazby DPH například z 20 % na 5 % u pohostinství a cestovního 

ruchu. Základní sazba daně z přidané hodnoty je stanovena ve výši 20 %. Sníženou  5% sazbu aplikují ve Spojeném 

království například na dětské autosedačky, sociální služby, dodávky lektřiny, plynu a jiné. Nulová sazba je aplikována na 

většinu potravin nebo dětské oblečení, předepsané farmacetutické výrobky, některé zdravotní potřeby a další.  

Energetika 

Cena elektrické energie ve Spojeném království pro velkoodběratele v posledních letech roste. V prvním pololetí roku 2020 

činila cena elektřiny 16,5 eurocentů za kWh (ČR ve stejném období 8,2 eurocentů/kWh). 

Cena zemního plynu je v posledních letech stabilní a činí 7,6 eur/GJ (v ČR 7 eur/GJ). 

Elektřina se v UK vyrábí především ze zemního plynu (41 %), obnovitelné zdroje zaujímají 26% podíl, jádro se na produkci 

elektrické energie podílí 17 %, biopaliva 10 %, odpad 3 % a uhlí 3 %. 

Celková závislost UK na dovozu energetických komodit k pokrytí spotřeby činí 35 % (ČR 41 %). 

Investiční pobídky 

Spojené království nabízí investorům řadu daňových úlev a dalších pobídek. Vytvořila například 4 režimy pro venture kapitál, 

daňové úlevy v rámci výzkumu a vývoje (až 230 % pro společnosti investující do výzkumu a vývoje), Patent box pak nabízí 

možnost snížené daně ze zisku právnických osob v případě vynálezů patentovaných v UK. Dále je v UK více než 50 

(existujících či plánovaných) podnikatelských zón, které nabízejí řadu finančních výhod. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2019, Global Peace Index 2021, Corruption Perceptions Index 2020, The Global 
Competitiveness Index 4.0, Eurostat – Energy Dependence 2019 

Daně Sazba 

Korporátní daň 19 % 

Daň z příjmu jednotlivců 20 % / 40 % / 45 % 

DPH (základní/snížená) 20 % / 5 %  

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
UK ČR z počtu 

Doing Business 8. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání      
(celkem 10 subindexů) 

Index ekonomické komplexity 11. 7. 145 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 33. 9. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 
23 indikátorů (např. kriminalita, politická 
nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 11. 49. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 9. 32. 141 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) 34,8 40,9 Ø EU 60,7 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

http://www.doingbusiness.org/rankings
https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs92
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd320/default/table?lang=en

