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1 ÚVOD 

Mezinárodní obchod v dnešní době nabývá na významu v důsledku globalizace. Každá 

země je do světového obchodu zapojena jinou měrou v závislosti na její otevřenosti, velikosti, 

poloze či jiných faktorech. Většina států světa se zapojila do různých mezinárodních 

organizací, pomocí kterých odstraňují bariéry obchodu, ale i přes to existuje mnoho faktorů, 

které mohou mezinárodní obchod ovlivňovat. Téma práce bylo vybráno z důvodů stálé 

aktuálnosti této problematiky a kontroverzního postavení Velké Británie ve struktuře 

Evropské unie.  

Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv vybraných faktorů ovlivňujících 

zahraniční obchod Velké Británie. Pomocí korelační analýzy bude zjištěna míra závislosti 

britského exportu a importu na HDP hlavních obchodních partnerů, dále na vývoji směnných 

relací a měnového kurzu a také na vývoji cen nejvíce obchodovaných komodit – ropy 

a zemního plynu. Porovnáním měr závislosti bude zjištěno, který z těchto faktorů má na 

export a import větší či menší vliv a jak se jeho změna promítne na hodnotách exportu 

a importu. 

První kapitola je věnována především charakteristice Velké Británie. Po krátkém 

popisu geografické a demografické situace, je uveden stručný historický vývoj, hospodářská 

politika státu včetně jejích nositelů a popis ekonomické situace. První kapitola také zahrnuje 

charakteristiku zahraničního obchodu a uvádí a popisuje faktory, které tento obchod ovlivňují. 

V druhé kapitole je popsána cesta Velké Británie do Evropské unie a její současné 

postavení v EU. Jelikož se práce zaměřuje na zahraniční obchod, je podrobněji popsána 

společná obchodní politika, prostřednictvím níž uskutečňuje Velká Británie obchody s třetími 

zeměmi. Je popsán její vývoj, institucionální základ, nástroje apod. V poslední době se 

diskutuje o budoucnosti Velké Británie v EU, proto se poslední část druhé kapitoly věnuje 

možnému vystoupení Británie z členské základny. 

V třetí kapitole je zahrnuta analýza zahraničního obchodu Velké Británie. Popisuje 

stručný pohled do historie obchodování britského impéria, dále teritoriální a komoditní 

strukturu zboží, stručněji pak obchod se službami, komerčními aspekty duševního vlastnictví 

a přímé zahraniční investice. Poslední a nejdůležitější část práce je věnována analýze faktorů, 

které nejvíce ovlivňují export a import Velké Británie a je stručně popsána metoda, pomocí 

které bude analýza provedena. 
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2 CHARAKTERISTIKA VELKÉ BRITÁNIE 

A ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 

Velká Británie, oficiálně Spojené království Velké Británie a Severního Irska, je zemí 

s hlubokou historií. Považuje se za jednu z nejsilnějších velmocí devatenáctého století. 

Britské impérium se v té době rozpínalo přes jednu čtvrtinu zemské pevniny. Země byla 

značně oslabena dvěma světovými válkami, dnes je považována za moderní a prosperující 

národ. 

2.1 Geografie 

Britské ostrovy se rozkládají na západ od evropského kontinentu mezi Severním 

mořem a Atlantským oceánem. Království je složeno z 54 hrabství ve čtyřech zemích: Anglie, 

Skotsko, Wales a Severní Irsko. Jejich poloha je na křižovatkách rušných námořních cest 

a v sousedství vyspělých západoevropských zemí, což mělo pro Velkou Británii strategický 

význam
1
. Hlavním městem je Londýn, který čítá přes 8 milionů obyvatel. Mezi další velká 

města patří např. Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Liverpool, Edinburgh, 

Manchester, Bristol. Od evropské pevniny jsou ostrovy odděleny Kanálem La Manche, který 

je v nejužším místě široký 31 km. Nejjižnější část ostrovů leží na úrovni hlavního města 

České republiky, nejsevernější část na úrovni ruského Petrohradu. Celková rozloha země je 

243 610 km
2
. Kromě dvou hlavních ostrovů je součástí Spojeného království několik 

souostroví, např. Vnější Hebridy, Vnitřní Hebridy, Shetlandy, Orknejské ostrovy a dále 

několik menších neosídlených celků, jako např. skalnaté Scilly. Ostrov Man a Normanské 

ostrovy (Jersey a Guernsey) jsou britskými dependencemi. Nepatří ke Spojenému království 

ani nejsou součástí Evropské unie (pouze celní unie EU). Mají vlastní zákonodárné sbory 

s více než tisíciletou historií. Parlament založený Vikingy je považován za nejstarší 

nepřetržitě existující parlament na světě. 

2.2 Demografie 

Směsici obyvatel se staletou historií tvoří Angličané, Irové, Skotové a Velšané. 

Celkový počet obyvatel odhaduje agentura CIA v červnu roku 2014 na 63 742 977. Osídlení 

země je husté a nerovnoměrné. Průměrná hustota zalidnění je 253 obyvatel na km
2
. V zemi se 

projevuje silná urbanizace, většina obyvatel žije ve městech, polovina ve velkoměstských 

                                                

1 BROŽ, Miroslav a kol. Země světa (1): Evropa a Asie. Praha: Svoboda, 1987. 409 s. 
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aglomeracích. Venkov obývá jen přibližně 8 % populace. Na celkovém počtu obyvatel se 

ekonomicky aktivní obyvatelé podílí 72,5 %. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva je za rok 

2014 odhadován na 0,54 %, což je asi 348 700 obyvatel
2
. 

V období Commonwealthu způsobilo přistěhovalství (hlavně z karibské oblasti, Indie 

a Pákistánu) vytvoření mnohorasové a kulturně pestré společnosti. Největší národnostní 

složku tvoří Britové 94 % (Angličané 79,8 %, Skoti 9 %, Irové 4 %, Velšané 1,2 %), 

z národnostních menšin se tu pak objevují Indové 1,4 %, obyvatelé z karibských ostrovů 

1,0 %, Pákistánci 0,8 %, Bangladéšané 0,2 %, Číňané 0,2 %, Afričané 0,1 %, ostatní 2,2 %.  

I v současné době hraje problematika migrace důležitou roli. Za rok 2013 se 

přistěhovalo do Velké Británie 503 tisíc osob ve srovnání s rokem 2012, kdy byl tento počet 

vyšší ještě asi o 14 tisíc osob. Naproti tomu emigrace je na nejnižší úrovni od roku 2001. 

V roce 2013 emigrovalo celkem 320 tisíc obyvatel, v roce 2012 to bylo téměř 350 tisíc osob. 

Pokles počtu emigrantů je hnací silou růstu čisté migrace. Snížil se také počet imigrantů ze 

zemí mimo EU: z 282 tisíc v roce 2012 na 242 tisíc v roce 2013
3
. 

V zemi se nachází asi 85 % věřícího obyvatelstva
4
. Ke křesťanství (anglikáni, římští 

katolíci, skotští presbyteriáni, metodisté, ostatní křesťané) se hlásí 71,6 %, muslimové 

zaujímají 2,7 %, židé 0,8 %, hinduisté 1 %, sikhové 0,4 %, ostatní nebo nevěřící 23,5 %. 

Úředními jazyky v zemi jsou angličtina a velština, na některých územích Skotska se mimo 

angličtinu používá též gaelština. 

2.3 Stručná historie 

Moderním světem otřásla spousta válek a revolucí, kterým se nevyhnula ani Velká 

Británie a často v nich hrála hlavní roli. Tato země je jedinou větší zemí Evropy, která za 

posledních tři sta let neprodělala jedinou revoluci. Většina okolních zemí prošla 

traumatizujícím vývojem, během kterého jim bylo uštědřeno mnoho ran od tyranů, kteří 

odmítli hranice práva a morálky, postavené na chránění před zneužitím moci. V moderním 

                                                

2 CIA. The World Factbook: United Kingdom [online]. [cit. 26. 8. 2013]. Dostupné z: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html 

3 OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS. Migration Statistics Quarterly Report, November 2013 [online]. 

[cit. 18. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-

report/november-2013/msqr.html 

4 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR. Velká Británie [online]. [cit. 27. 8. 2013]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/velka_britanie/index.html 
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světě byla Velká Británie středem inovací a změn a již několik století se v zemi drží navyklé 

způsoby chování, přístupy, životní podmínky a instituce
5
. 

Stopy neolitického osídlení ve Velké Británii jsou známy ze 7 tisíciletí př. n. l., první 

lidé přišli na toto území v době ledové z evropské pevniny. Kolem roku 450 př. n. l. přišly do 

země Keltové ze střední Evropy. V polovině 1. století našeho letopočtu osídlili většinu oblasti 

Římané, kteří přinesli křesťanství a latinu. Roku 410 po Kristu přestala být Británie římskou 

kolonií a stala se autonomním státem. Tato událost se v dějinách Velké Británie prezentuje 

jako katastrofa, při které se země zbavila ochranné záštity Říma a bezbranní obyvatelé zůstali 

na pospas běsnění barbarů a civilizační proces v zemi se tak na staletí ochromil
6
. Anglosaská 

království vznikla do 7. století, kdy misionáři přinesli na ostrov opět křesťanství. V průběhu 

8. a 9. století se dostala Anglie pod nadvládu norských a dánských Vikingů, dvě století po té 

bylo již sjednocené království znovu napadeno a ovládnuto Normany. Zdánlivě pohlcená 

země katolickým feudalismem, který poskytoval šlechtě značnou moc, byla schopná i přes to 

znovu povstat ve vši své individualitě. Jazyk ani civilizace nebyly zcela latinské, ani zcela 

germánské. Řídila se souborem obyčejů, lidovým právem či zásadami občanského práva, 

které se spojili v jediné common law – zvykové právo. Královskou moc dále omezila Magna 

Charta – Velká listina práv a svobod vedoucí k vytvoření Velké rady, která byla později 

známá jako parlament
7
. První shromáždění parlamentu se údajně konalo za vlády Edwarda I. 

(1239-1307).  

Na konci 12. století bylo dobyto Irsko a anglické koruně byl podroben Wales. Územní 

spory s Francií zapříčinily stoletou válku (1337-1453), z francouzského území byla anglická 

vojska nakonec úplně vypuzena. Následovala Válka Růží, která znamenala vnitřní boje 

o vládu nad zemí. Ty byly ukončeny Jindřichem VIII., který pomohl nastolit tudorovskou 

dynastii a z rozvrácené Anglie se tak stala renesanční mocnost. Roku 1533 se Jindřich VIII. 

odtrhl od římskokatolické církve a zvolil sám sebe hlavou anglikánské církve, která byla 

vytvořena během náboženské reformace za vlády Tudorovců. Následující období, kdy vládla 

jeho dcera Alžběta I., je považováno za zlatý věk rozkvětu hospodářství, literatury a objevů. 

Španělská námořní invaze byla odražena silným loďstvem a Britové zahájili pronikání na 

severoamerický kontinent. Během 16. a 17. století probíhaly konflikty mezi katolíky 

                                                

5 WASSON, Ellis. Dějiny moderní Británie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-

3267-1. 

6 JOHNSON, Paul. Dějiny anglického národa. Praha: Rozmluvy, 1995. 464 s. ISBN 80-85336-36-7. 

7 CHURCHILL, Winston. Zrození Británie. Praha: Český spisovatel, 1996. 392 s. ISBN 80-202-0641-8. 
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a protestanty, které byly zapříčiněné spojením skotského a anglického království Jakubem I. 

V roce 1707 formálně vzniklo Království Velké Británie sloučením Anglie, Skotska 

a Walesu. 

V 60. letech 18. století se Velká Británie stala nejsilnější koloniální mocností světa 

díky porážce Francie v koloniálních válkách v Indii a Severní Americe. Rozšíření Britského 

impéria následovalo po objevení Austrálie a Nového Zélandu v roce 1770. Americké kolonie 

se však kvůli daním brzy vzbouřily a v následné válce roku 1783 získaly nezávislost. 

V období Napoleonských válek porazila Británie francouzské loďstvo a přispěla k definitivní 

porážce Napoleona v bitvě u Waterloo. 

Za světovou obchodní velmoc se Velká Británie považovala v době objevení parního 

stroje a využití vlastních ložisek železné rudy a černého uhlí, což zapříčinilo průmyslovou 

revoluci, která zásadně ovlivnila výrobu a změnila hospodářský vývoj. Díky koloniím měla 

země značný přísun surovin a to v době, kdy začínaly fungovat manufaktury, přispělo ke 

značné prosperitě. Vrchol Britského impéria bezesporu nastal za vlády královny Viktorie 

(1837-1901). V letech 1851-1902 vedla britská armáda války téměř po celém světě, aby 

udržela svou koloniální říši. Austrálie, Nový Zéland a Kanada byly však již od konce 

19. století plně samosprávné. Roku 1909 byla celková rozloha impéria 12,7 milionu 

čtverečních mil, což představovalo 25 % zemské souše. Jeho rozloha byla třikrát větší než 

rozloha francouzského impéria, desetkrát větší než německého. Asi 440 milionů lidí žilo pod 

nějakou formou britské vlády
8
. Obrázek 2.1 vykresluje Britské impérium v průběhu času. 

Státy, které kdy patřily nebo patří pod britskou nadvládu, jsou označeny různými barvami 

podle doby, kdy byly koloniemi (zelená r. 1688, modrá r. 1763, červená r. 1899, oranžová r. 

1920).  

V období 1. světové války bojovala Velká Británie na straně Trojdohody (nebo také 

Dohoda mocností), která představovala spojenectví s Francií a Ruskem (později se připojila 

Itálie a USA). Trojdohoda byla postavena proti Ústředním mocnostem (nebo také Trojspolek), 

jehož členská základna byla složena z Německého císařství, Rakousko-Uherska a Osmanské 

říše (později se připojilo Bulharsko). Válka byla ukončena uzavřením příměří s Německem 

a zvítězily státy Trojdohody. Roku 1920 byl přijat Britským parlamentem nový zákon o irské 

samosprávě, což vyústilo ve vznik svobodného Irska, kterému byla roku 1922 předána vláda 

                                                

8 FERGUSON, Niall. Britské impérium. Praha: Prostor, 2007. 408 s. ISBN 978-80-7260-175-2. 
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jako samostatnému členu Commonweatlhu. Severní Irsko (nebo také Ulster) zůstalo součástí 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
9
. 

Obrázek 2.1 Britské impérium

 

Zdroj: Top Rated: Top 10 greatest empires in history (2011) 

Z britských nezávislých zámořských teritorií vzniklo roku 1931 Britské společenství 

národů (Commonwealth). Tou dobou se prohlubovala hospodářská krize 30. let, zvyšovala se 

nezaměstnanost. 

V souvislosti s 2. světovou válkou, která probíhala v letech 1936 – 1945 je nutné 

zmínit pojem Appeasement. Jedná se o zahraniční politiku, která představuje usmiřování 

protivníka ústupky. Cílem této politiky bylo zajištění míru v západní Evropě za cenu ústupků 

Hitlerovi. Appeasement uplatňovala zejména Velká Británie vůči nacistickému Německu. 

V září 1938 probíhala Godesberská jednání Adolfa Hitlera s britským ministerským 

předsedou Nevillem Chamberlainem o způsobu připojení pohraničních území Česka 

k Německu. Další územní nároky Hitlera a stupňování jeho požadavků vedly Chamberlaina 

k přerušení jednání, avšak britští i francouzští hlasatelé appeasementu pokračovali v úsilí 

o dohodu s Hitlerem, která vrcholila Mnichovským diktátem. Po napadení Polska Německem 

se do konfliktu zapojili také Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu. Na území Velké 

Británie se válka naplno projevila v roce 1940, kdy Británie zůstala posledním nepřítelem 

                                                

9 WASSON, Ellis, ref. 5 
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Německa. Boj je označován jako Bitva o Británii a je považován za první významný střet 

vybojovaný výhradně leteckými silami. Britská armáda byla v troskách po bojích ve Francii, 

Němci bombardovali velká města, především Londýn. Odvahu vojákům v této době dodával 

tehdejší ministerský předseda Winston Churchill, jehož projevy patřily mezi nejslavnější 

anglické projevy vůbec a kvůli kterému se odehrál dramatický posun v jednání i myšlení Britů 

– semknutí celého národa. Velká Británie se stala jednou z vítězných zemí, zejména díky 

britskému průmyslu, britské radarové obraně, leteckým silám a především spojenectví 

s Poláky, Kanaďany, Novozélanďany, Čechoslováky a dalšími zeměmi. 

Druhá světová válka byla mnohem dražší než první. Pohltila více než čtvrtinu 

národních prostředků, zapříčinila obrovské dluhy a deficit platební bilance. Po přijetí 

Marshallova plánu na obnovu trhu v Evropě v roce 1947 se začala situace zlepšovat. V roce 

1950 už byl hrubý národní produkt Velké Británie třetí nejvyšší na světě (přední příčky 

obsadily USA a SSSR). V roce 1945 si libra udržela místo druhé nejdůležitější měny světa 

hned po dolaru a představovala téměř 50 % světového obchodu. Země si udržela přední 

ekonomické postavení jakožto tvůrce celosvětového měnového systému. Obnova ekonomiky 

po válce si však vyžádala odklad mnoha dlouhodobých systémových problémů. Rostla 

závislost na tradičních průmyslových oborech, zejm. ocelářství. Pokračovala generová a třídní 

nerovnost, ale společnost byla po roce 1945 podstatně demokratičtější. Čím dál více lidí 

z pracující třídy volilo labouristickou stranu. Britská ekonomika po válce dramaticky rostla 

a hodnota importu převyšovala hodnotu exportu. Až do roku 1954 trval přídělový systém. 

Dlouhodobý růst Britské ekonomiky vydržel až do 70. let. 

Pro Velkou Británii byla 70. léta neklidnou dobou. Zvyšovala se inflace zejm. kvůli 

strmému růstu světových cen ropy, což bylo zapříčiněno arabsko-izraelskou válkou v roce 

1973 a podíl na růstu inflace mělo i celkové zdražení dováženého zboží po devalvaci libry 

v roce 1972. Inflace vzrostla v roce 1975 až na 24 % a snížení nastalo až v roce 1980. 

Podobně tomu bylo v případě nezaměstnanosti. Přes milion dělníků bylo nezaměstnaných, 

odbory kladly vyšší požadavky. Z této problematické doby našla Velká Británie cestu ven 

v době, kdy se k předsednictví dostala konzervativní Margaret Thatcherová, která prosazovala 

liberalizaci ekonomiky na úkor státního vlivu (více v kapitole 2.4 Hospodářská politika). 

Od konce 2. světové války probíhal proces dekolonizace. Ve srovnání s dobou 

budování Britského impéria byla doba procesu dekolonizace podstatně kratší. V tomto 

procesu nefigurovala jen Velká Británie, ale i další evropské země, které se z kolonizovaných 

zemí postupně stahovaly. Do 60. let nabyla samostatnost většina bývalých britských kolonií, 
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ale většina samostatných zemí zůstala členy Commonwealthu. Dnes je součástí 

Commonwealthu 54 nezávislých zemí a závislá území pod správou Velké Británie, počet 

obyvatel se pohybuje okolo 1,8 miliardy
10

.   

V současné době má Spojené království 14 zámořských teritorií, která se dají 

považovat za zbytky tehdejšího Britského impéria. Jejich obyvatelé mají britské občanství, od 

roku 2002 mají právo bydlet ve Spojeném království, ale nepovažují se za součást. Jsou jimi: 

Anguilla, Bermudy, Britské indicko-oceánské území, Britské panenské ostrovy, Kajmanské 

ostrovy, Falklandy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairnovy ostrovy, Svatá Helena, Ascension, 

Tristan da Cunha, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Turks a Caicos
11

. 

2.4 Hospodářská politika 

Britská ekonomika preferovala tradici minimálního státu. Nebyla realizovaná jako 

činnost vlády a stát tak nepřebíral odpovědnost za její řízení. Aktivity vlády se vymezovaly na 

udržování základních pilířů liberálního státu. V období zlatého standardu, ve Velké Británii 

od roku 1812, se realizovala politika volného obchodu a státní rozpočet byl sestavován jako 

vyrovnaný. Přestože patřila země k vítězům první světové války a získala další kolonie, její 

pozice ve světovém hospodářství oslabovala. Ustoupila z pozice největšího světového 

exportéra a již během války byla postupně zaváděna cla na některé druhy luxusního zboží.  

Mezi nositele hospodářské politiky ve Velké Británii patří britská vláda a centrální 

banka Velké Británie – Bank of England. 

2.4.1 Britská vláda 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je konstituční monarchií. V čele 

stojí král nebo královna, kterou je v současné době již od roku 1952 Alžběta II. Je zároveň 

jednou z nejdéle vládnoucích panovníků Británie. Trůn podle dědičného práva připadne 

nejstaršímu synovi nebo dceři. Mezi královy povinnosti patří vykonávání všech oficiálních 

úkonů, je hlavou anglikánské církve, vrchním velitelem ozbrojených sil, svolává parlament, 

schvaluje zákony, jmenuje vysoké státní úředníky a biskupy anglikánské církve, jmenuje 

ministerského předsedu atd. I přes řadu povinností má král velice omezenou moc. Skutečnou 

moc má v rukou ministerský předseda, který je představitelem vítězné politické strany. Král 

se řídí jeho radami a jeho názory přednáší v trůnním projevu.  

                                                

10 WASSON, Ellis, ref. 5 

11 CIA. The World Factbook: United Kingdom [online]. [cit. 26. 8. 2013]. Dostupné z: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html 
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Orgánem výkonné moci je vláda, v jejímž čele stojí ministerský předseda. Předseda 

vlády nese politickou odpovědnost za vládní rozhodnutí. Mezi jeho pravomoci patří např. 

uzavírání smluv, udělování milostí, rozpuštění parlamentu, vyhlášení války (v minulosti 

náležely tyto pravomoci králi). Dalšími pravomocemi jsou např. návrh a odvolání členů vlády, 

rozhodování o velikosti kabinetu, svolávání zasedání kabinetu apod. Skupině nejdůležitějších 

ministrů se říká kabinet. Členové kabinetu mohou být z obou komor parlamentu, většinou se 

jedná o příslušníky vítězné politické strany. Jeho zasedání se účastní státní ministři, předseda 

dolní komory, státní žalobce a náměstek ministra zahraničních věcí pro Evropu. Všichni 

příslušníci kabinetu jsou vázání mlčenlivostí. Vláda se neschází jako celek a ani jako celek 

nepřijímá rozhodnutí. Za činnost svých úřadu odpovídají jednotliví ministři. Mezi jejich úkoly 

patří mj. navrhovat zákony, vést jednání s nevládními organizacemi a zájmovými 

skupinami
12

.   

Parlament představuje orgán zákonodárné moci. Mezi jeho pravomoci patří mj. 

kontrola vlády, projednávání a schvalování zákonů, umožnění (povolení) vládě zvýšit či snížit 

daně. Obě komory parlamentu vedou diskuse, ve které členové diskutují o vládní politice, 

legislativě a aktuálních problémech. Někteří členové se stávají také členy vlády. 

Prostřednictvím decentralizace byl vytvořen také národní parlament ve Skotsku, Národní 

shromáždění ve Walesu a Národní shromáždění v Severním Irsku
13

. V případě Velké Británie 

se jedná o dvoukomorový parlament. Dolní sněmovna neboli House of Commons, čítá 650 

volených poslanců, přičemž každý z nich zastupuje jeden volební obvod. Anglie obsazuje 533 

poslaneckých křesel, Skotsko 59, Wales 40 a Severní Irsko 18. Volby v House of Commons 

se konají každých 5 let a včele stojí předseda (speaker). Poslední volby do House of 

Commons se konaly 6. května 2010. V čele Horní komory neboli House of Lords stojí 

kancléř, čítá přibližně 1000 křesel (počet není přesně stanoven). Většina z nich je dědičná, 

ostatní členové jsou jmenování a malá část křesel je rezervována zástupcům anglikánské 

církve.  Tato komora je nezávislá a doplňuje práci Dolní sněmovny. Soudní moc je na moci 

výkonné i zákonodárné nezávislá a v rukou ji má Nejvyšší soud. 

Mezi hlavní britské parlamentní strany patří v současné době Konzervativní strana 

(předseda David Cameron) – hlavními prioritami jsou např. snižování rozpočtového deficitu, 

snižování daně ze zisku firem; Labouristická strana (Ed Miliband) – hlavními cíli jsou např. 

                                                

12      odpřednášeno v předmětu Hospodářská politika vybraných zemí 

13 PARLIAMENT.UK. Parliament’s role [online]. [cit. 26. 8. 2013]. Dostupné z: 

http://www.parliament.uk/about/how/role/ 
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zlepšení kvality státní zdravotní péče a vzdělávání, zvyšování zaměstnanosti; Liberální 

demokraté (Nick Clegg) – výrazně proevropská strana, prosazují např. legalizaci pobytu pro 

ilegální přistěhovalce, zavedení finančních pobídek pro školy přijímající děti ze sociálně 

slabých rodin
14

. 

2.4.2 Bank of England 

Bank of England byla založena v roce 1694 a je známá také jako „Stará dáma 

z Threadneedle Street“. Roku 1946 byla znárodněna a nezávislost v oblasti měnové politiky 

získala po nástupu labouristů k moci v roce 1997. Organizační struktura banky se skládá 

z guvernéra (v listopadu 2012 jmenován Jejím Veličenstvem Mark Carney), 4 náměstků 

guvernéra, výkonných ředitelů a dále z Výboru pro monetární politiku a prozatímního výboru 

pro finanční politiku. Hlavním cílem Bank of England je měnová a finanční stabilita. Mezi 

hlavní funkce banky patří emise bankovek, úprava množství peněz v oběhu, provádění 

bankovního dohledu a poskytování úvěrů ostatním bankám, rozhodování o výši úrokové 

sazby (spolupráce s Evropskou centrální bankou), sběr dat a publikace bankovních 

a finančních statistik a další. 

Finanční krize dokázala, že je potřeba přejít k novému přístupu v oblasti fiskální 

regulace. Největší opatření vešlo v platnost v dubnu 2013. Jednalo se nahrazení 12 let 

fungujícího Úřadu pro finanční služby (FSA) dvěma novými institucemi. Jedná se o Finanční 

regulační úřad (Prudential Regulation Authority – PRA), jehož cílem je dohled nad bankami, 

stavebními spořitelnami, družstevními záložnami, pojišťovnami a velkými investičními 

firmami. Druhým je Úřad pro finanční etiku (Financial Policy Committee – FPC), který má za 

úkol odstraňovat nebo snižovat systémové riziko a chránit a posilovat odolnost finančního 

systému Velké Británie. V současné době udržuje Britská centrální banka úrokovou sazbu na 

0,5 % a v dohledné době ji nehodlá zvyšovat. Inflační cíl Bank of England je stanoven na 

2 %
15

. 

                                                

14 BUSINESS INFO. Velká Británie. Ekonomická charakteristika země [on-line].  [27. 8. 2013]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/velka-britanie-ekonomicka-charakteristika-zeme-19073.html 

15 BANK OF ENGLAND. About the Bank [online]. [cit. 11. 11. 2013]. Dostupné z: 

http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/default.aspx 
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V letech 1920 – 1921 přispěla restriktivní fiskální a monetární politika k recesi. Vláda 

byla nucena snížit výdaje o 75 % a důsledkem bylo zvýšené sociální napětí a prudký nárůst 

nezaměstnanosti
16

. 

Velká hospodářská krize na přelomu 20. a 30. let byla ve vývoji moderní hospodářské 

politiky zásadním mezníkem. Zapříčinila pokles výroby, investic, rozvrátila zahraniční 

obchod, způsobila zhroucení bank a růst nezaměstnanosti. Dosavadní liberální hospodářská 

politika „laissez – fair“ (trh vše vyřeší) nebyla schopna tuto situaci řešit. Předkeynesovské 

návrhy na opatření, kterými bylo např. snižování mezd (příčinou nezaměstnanosti byly vysoké 

mzdy), znamenaly další zvyšování nezaměstnanosti. Mezi další opatření patřilo udržování 

vyrovnaného státního rozpočtu za každou cenu (to vylučovalo využití aktivní intervence 

fiskální politiky), využití různých protekcionistických opatření na uzavření se vůči zahraniční 

konkurenci a tím udržování domácí úrovně výroby a zaměstnanosti.  

Velký posun v řešení velké hospodářské krize provedl John Maynard Keynes, který 

přišel s revoluční teorii usilující o odstranění recesní mezery a s ní spojené nezaměstnanosti. 

Principem této teorie bylo nastartování státního intervencionismu. Britský 

intervencionismus dokládá Beveridgeova zpráva na téma „Plná zaměstnanost ve svobodné 

společnosti“ z roku 1942 (zabývala se systémem sociálních dávek) a „Bílá kniha o politice 

zaměstnanosti“ z roku 1944. Tato keynesiánská koncepce hospodářské politiky byla 

uskutečňována až do konce 70. let bez ohledu na to, zda byli u moci konzervativci či 

labouristé.   

V 50. a 60. letech byla ve Velké Británii uplatňována tzv. „semaforová politika“ 

(stop – go policy). Tato krátkodobě orientovaná stabilizační politika představovala 

následujícím pojetí vlády: pokud je agregátní poptávka nedostatečná, uplatní se fáze GO 

(provedení expanzivní monetární i fiskální politiky); pokud se celková poptávka zvyšuje 

neúměrným tempem, využije se fáze STOP (restriktivní politika). Tato politika spočívala ve 

využívání automatických stabilizátorů, které zmírňovaly cyklické výkyvy v ekonomice bez 

přímého zasahování vlády a také prostřednictvím stabilizační politiky. V průběhu let se ale 

i přes počáteční úspěchy ukázala jako málo účinná. Problémem byl pohyb v bludném kruhu, 

kdy snahy o zajištění rychlejšího ekonomického růstu vedly ke zhoršení vnitřní i vnější 

                                                

16 TOMEŠ, Zdeněk a kol. Hospodářská politika 1900–2007. Praha: C. H. Beck, 2008. 262 s. ISBN 978-80-7400-

002-7. 
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rovnováhy a naopak. Následkem bylo zbrzdění tempa růstu a vývoj v tomto období bývá 

označován jako „britská nemoc“. 

Počátek 70. let znamenal pro Británii ještě horší situaci. Prohloubila se vnitřní i vnější 

nerovnováha, vzrůstala nezaměstnanost, propukla strukturální krize, která postihla řadu 

odvětví (textilní průmysl, ocelářství, těžbu uhlí atd.). Byl vyvolán další obrovský tlak na státní 

výdaje důsledkem zestátnění postižených podniků, které bylo prováděno jako snaha zmírnit 

dopady krize
17

. 

Zásadní změnu přinesl až thatcherismus – ekonomický program Margaret 

Thatcherové, která se stala roku 1979 první britskou premiérkou. Do vlády šla s vizí, která 

obsahovala snížení daní a snížení podílu státního rozpočtu na HDP, omezení inflace, omezení 

moci odborů, privatizaci státních podniků, omezení státní regulace podnikání a podporu 

vlastnické demokracie, lidového kapitalismu a podnikatelského ducha ve společnosti
18

. Za 

vlády premiérky došlo ke krátkodobému omezení vládních výdajů a vznikla tak možnost 

snížit daně. Byla realizována finanční strategie, založená na dlouhodobých pravidlech růstu 

peněžní zásoby, uskutečněna rozsáhlá deregulace soukromé ekonomické aktivity, oslabena 

moc odborů a zahájená široce pojatá privatizace. Británii se i přes uskutečnění všech těchto 

úsporných opatření nepodařilo snížit nezaměstnanost a zbavit se minulých deficitů státního 

rozpočtu. Nicméně reformy v sociální oblasti vytvořily pozitivní podněty k větší pracovní 

aktivitě. Produktivita práce rostla a ekonomika začala prosperovat v podmínkách 

stabilizované a nízké míry inflace. 

Dalším významným ministerským předsedou byl labourista Antony Blair, zvolený 

roku 1997. Svou hospodářskou politikou chtěl dosáhnout udržitelného růstu ekonomiky 

a zvýšení zaměstnanosti. Jako strategický cíl určil koncepci státu blahobytu spojenou 

s protržními reformami („třetí cesta“). Významnými prvky této strategie bylo zajištění 

makroekonomické stability, uskutečnění určitých produktivních změn (podpora konkurence, 

podnikání, inovací, vytváření podmínek pro investování, zvyšovat vzdělání, zvýšit 

produktivitu veřejného sektoru), zvýšení pracovních příležitostí prostřednictvím programu 

New Deal, poskytnutí pomoci sociálně slabším rodinám a ochrana životního prostředí. Britská 

                                                

17 KLIKOVÁ, Christiana, KOTLÁN, Igor a kol. Hospodářská politika. Ostrava: Sokrates, 2006. 275 s. ISBN 80-

86572-37-4. 

18 PETŘÍK. Lukáš. Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2008. 268 s. ISBN 978-80-7325-167-3. 
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ekonomika procházela érou stabilního vysokého růstu, cenové stability a vysoké míry 

zaměstnanosti
19

. 

Po nástupu Gordona Browna na post premiéra v roce 2007 došlo ve Spojených státech 

amerických k vypuknutí hypoteční krize, která se rozvinula v celosvětovou hospodářskou 

krizi. Hospodářská politika Velké Británie se tak formovala pod tlakem globální ekonomické 

krize. Vláda se rozhodla učinit řadu kroků, které by zmírnily její důsledky. Omezená 

schopnost státu přijímat fiskální opatření, která by se stala významným břemenem bank, 

přispěla k výraznému růstu rozpočtového deficitu a k zvýšení státního dluhu. Krizová opatření 

zahrnovala: záchranný finanční balíček v objemu asi 500 miliard liber (na obnovení důvěry 

trhu, posílení stability bankovního systému), zestátňování bankovního systému, změnu sazby 

daně (dočasné snížení základní sazby DPH z 17,5 % na 15 %), pomoc malým podnikům, 

podporu nezaměstnaných (zejm. absolventům škol), program šrotovného (příspěvek 2 tisíce 

liber na nákup nového vozu a sešrotování vozu staršího 10 let). Ke krizovým opatřením se 

uchýlila i centrální banka, která snížila dlouhodobé úrokové sazby. Roku 2009 se ekonomika 

Spojeného království dostala na své dno. 

Po třinácti letech vlády labouristů zvítězil ve volbách roku 2010 David Cameron, 

jehož koaliční vláda sestává z Konzervativní strany a Liberálních demokratů. Hospodářská 

politika posledních let z pozice konzervativců je silně opoziční vůči společné evropské měně 

a tudíž proti Evropské měnové unii jako celku. Vláda je však obecně pro otevřenou zahraniční 

politiku jak v rámci Evropské unie, tak i se státy mimo EU
20

. Do vládního programu současné 

britské vlády patří především snížení rozpočtového deficitu (úsporná opatření ve státní správě, 

reforma školství, zdravotnictví a sociálního systému) a podpora ekonomického růstů. Mezi 

další cíle patří např. spravedlivější daňový systém (snížení daně ze zisku firem, vyšší zdanění 

bank, zvýšení daní ropných společností, zmrazení spotřební daně na alkohol a leteckou 

dopravu apod.), zpřísnit imigrační zákony, reformovat volební systém atd. Vláda také zaujímá 

specifický postoj k otázkám projednávaných na půdě EU. Mimo jiné vydala pětiletý plán, 

který je zaměřen na obnovu ekonomiky, s názvem „Zodpovědnost, svoboda, spravedlnost“. 

První část se zaměřuje na ekonomiku založenou na úsporách, investicích a vývozu, nikoli na 

dluzích. Preferuje snižování veřejných výdajů a zvýšení DPH. Druhá část je myšlena jako 

                                                

19 KLIKOVÁ, Christiana, KOTLÁN, Igor a kol., ref. 17 

20 DOSTÁLOVÁ, Barbora. Hospodářská politika ve Velké Británii od konce 90. let 20. století. Ostrava, 2011. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské 

integrace. 
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svoboda podnikání – pokles firemních daní, snižování vedlejších mzdových nákladů, podpora 

při vytváření nových pracovních míst atd.
21

.  

2.5 Ekonomická situace  

Velká Británie, přední finanční centrum, je považována za jednu z vedoucích 

obchodních mocností. Je druhou největší ekonomikou v Evropě (hned za Německem) a šestou 

největší ekonomikou na světě. Země je členem mnoha mezinárodních organizací, jako je 

Evropská unie, Světové obchodní organizace (WTO), Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní měnový fond (IMF), G-8, G-20, Severoatlantická 

aliance (NATO), Organizace spojených národů (OSN), kde je Velká Británie stálým členem 

Rady bezpečnosti, Mezinárodní organizace práce (ILO), Světová zdravotnická organizace 

(WHO), Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), Commonwealth, jak již bylo dříve 

zmíněno a mnoho dalších
22

.  

Následující text bude věnován vývoji nejdůležitějších makroekonomických ukazatelů 

ve Velké Británii. 

Graf 2.1 Růst HDP v letech 2006 - 2014 

 

Zdroj: Tranding Economics (2014), vlastní zpracování, pozn.: data pro rok 2014 – únor 2014 

Na konci roku 2013 dosáhla Velká Británie 2,8 % ročního růstu. Průměrná hodnota za 

léta 1993 až 2007 byla 3,3 %. Z dlouhodobého hlediska od roku 1956 až do roku 2013 

průměrná hodnota ročního růstu HDP činí asi 2,5 %. Maximum ročního růstu v tomto období 

činí 10,2 % a bylo jej dosaženo roku 1973, minimální hodnota HDP země z roku  2009 činí -

                                                

21 odpřednášeno v předmětu Hospodářská politika vybraných zemí 

22 odpřednášeno v předmětu Hospodářská politika vybraných zemí 
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6,8 %, která byla způsobena světovou finanční krizí. Britská vláda zlepšuje své prognózy 

vývoje a lze tvrdit, že tato země předstihla co do růstu HDP státy eurozóny. Výkon 

ekonomiky však stále zůstává pod hodnotami před vypuknutím krize
23

. 

Graf 2.2 Roční HDP            Graf 2.3 HDP na obyvatele 

  

Zdroj: Tranding Economics (2014), vlastní zpracování 

Hrubý domácí produkt Velké Británie se podílí 3,94 % na světovém HDP. Od roku 

1960 až do roku 2012 dosáhla země HDP v průměru 921,7 mld. USD. Maxima HDP bylo 

dosaženo v prosinci roku 2007 a činilo 2811,0 mld. USD a rekordní minimum nastalo 

v prosinci roku 1960 a to 72,3 mld. USD. Od roku 2010 se objem HDP Velké Británie mírně 

zvyšuje.  

Poslední zjištěná hodnota HDP na obyvatele ve Velké Británii (průměrná hodnota za 

rok 2013) činí 32 722,52 USD v paritě kupní síly. Od roku 1980 do roku 2012 čítá průměrnou 

hodnotu tohoto ukazatele ve výši 26 289,1 USD, přičemž maxima dosáhl v roce 2007 a to 

34 605,0 a minima v roce 1981 a to 17 907,5 USD. Hodnota tohoto ukazatele se od 80. let 

zvyšovala, negativní posun byl však zaznamenán od roku 2008, kdy jeho hodnota klesala. 

V roce 2011 se hodnota mírně zvýšila a od té doby se drží stabilně v rozmezí 32 – 33 tisíc 

USD.  

                                                

23 TRADING ECONOMICS. United Kingdom: Economic Indicators [online]. [cit. 18. 11. 2013]. Dostupné z: 

http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp-growth-annual 
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Graf 2.4 Míra nezaměstnanosti                       Graf 2.5 Míra inflace 

 

Zdroj: Tranding Economics (2014), vlastní zpracování 

Jak je patrné z grafu 2.4, míra nezaměstnanosti od roku 2006 prudce narostla, a to 

v důsledku světové finanční a ekonomické krize. Svého maxima v tomto období dosáhla 

v lednu 2012, a to 8,4 %. Od této doby však tato míra pomalu klesá. V polovině roku 2013 

činila míra nezaměstnanosti 7,8 % a od září téhož roku prudce klesala na 7,1 % v prosinci. 

Počet zaměstnaných osob se v tomto období zvýšil o 280 tisíc osob na celkových 30,15 

milionů. Počet nezaměstnaných se snížil o 167 tisíc na 2,3 milionu. Počet ekonomicky 

neaktivních osob ve věku 16 – 64 let se snížil o 22 tisíc na 8,93 mil. Na leden 2014 se míra 

nezaměstnanosti odhaduje na 7,3 %.  

Míra inflace se v lednu 2014 dostala do inflačního cíle Bank of England, tedy 2 %. 

Naposledy bylo těchto hodnot dosaženo v listopadu 2009. Důvodem poklesu cenové hladiny 

v letech 2012 - 2014 bylo především snížení cen potravin a nealkoholických nápojů, dále 

např. rekreačních služeb či zboží a služeb v oblasti kultury. Naopak tlak na zvyšování míry 

inflace způsobuje zejména zvýšení cen zemního plynu a elektřiny. 
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Graf 2.6 Státní deficit           Graf 2.7 Vládní dluh 

  

Zdroj: Tranding Economics (2014), vlastní zpracování 

Rozpočtový deficit Velké Británie se od roku 2008 rapidně zvýšil opět v důsledku 

světové finanční krize. Od roku 2010 však vynaložila britská vláda mnoho sil na jeho 

snižování. V roce 2013 dosáhla hodnota deficitu 6,1 %. Z dlouhodobého pohledu od roku 

1995 až do roku 2012 činila průměrná hodnota rozpočtového hospodaření Velké Británie -

3,6 %. Největší rozpočtový přebytek byl zaznamenán v prosinci roku 2000 na úrovni 3,6 %, 

naopak největší deficit nastal v prosinci roku 2009 a to 11,4 %. 

Pokud se jedná o vládní dluh Velké Británie, z grafu 2.7 je patrný rostoucí trend. 

Dlouhodobý pohled od roku 1980 do roku 2012 ukazuje na průměrnou hodnotu vládního 

dluhu ve výši 47,3 %. Rekordního maxima dosáhl tento ukazatel na začátku roku 2013 a to 

88,7 %, minimální hodnota byla zaznamenána v roce 1991 ve výši 31,3 %
24

. 

Průmysl vytváří 13 % britského HDP a zaměstnává přes 6 milionů obyvatel. Ačkoliv 

je Velká Británie zemí, kde byla započata průmyslová revoluce, průmysl je v současné době 

pomalu vytlačován z národního hospodářství ve prospěch služeb. V posledních deseti letech 

bylo zrušeno v průmyslu více než milion pracovních míst. Největší pokles byl zaznamenán 

v oblasti těžby ropy a plynu. Za nejvýznamnější průmyslová odvětví jsou ve Velké Británii 

považovány potravinářský, letecký, farmaceutický, automobilový průmysl, biotechnologie 

a těžba ropy a plynu. 

                                                

24 TRADING ECONOMICS, ref. 23 
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Stavebnictví se na tvorbě HDP podílí 6,3 % a zaměstnává přes 2 miliony osob. Co do 

obratu je britské stavebnictví druhé největší v Evropě. V odvětví fungují především malé 

a střední podniky. Nevýhodou je nedostatek kvalifikovaných řemeslníků, jako jsou zedníci, 

tesaři, pokrývači, malíři, ale i nedostatek inženýrských profesí, jako architekti, technici, 

stavbyvedoucí. Mezi hlavní priority stavebnictví patří doprava a sociální bydlení. Vládní 

projekty v těchto oblastech byly považovány za jedny z nejúčinnějších nástrojů, jak snížit 

důsledky krize. 

Zemědělství se na celkové tvorbě HDP podílí 0,7 % a zaměstnává 184 tisíc 

pracovníků. Tento podíl má klesající trend. V posledních 10 letech opustilo sektor více než 60 

tisíc osob. V Británii se pěstuje především ječmen, pšenice, řepka olejná, brambory, 

cukrovka, ovoce a zelenina. Rozloha zemědělské půdy je 18,7 mil. ha, z toho 3,5 % je 

využíváno pro pěstování bio potravin. Co se týká živočišné výroby, Velká Británie je 

zaměřena na chov ovcí (největší producent v EU), chov hovězího dobytka, prasat a drůbeže. 

Sektor služeb se na tvorbě HDP podílí 76 % a zaměstnává 81 % celkové pracovní síly, 

což představuje více než 50 milionů osob. Významný podíl mají obchodní služby, které se 

podílejí 26 % na tvorbě produktu. Jedná se o služby právnické, účetnictví, marketing, 

reklamu, organizaci veletrhů apod. Asi 9 % HDP vytvářejí finanční služby, které zahrnují 

bankovnictví, pojišťovnictví, obchod s cennými papíry, správu investičních fondů aj. 

V Británii se nachází největší finanční centrum na světě – Londýn. Finanční služby jsou 

nejúspěšnějším exportním artiklem. Vysoce kvalifikovaná pracovní síla, příznivé právní 

a regulační prostředí a užívání angličtiny jako mateřského jazyka je důvodem atraktivnosti 

země pro finanční investory. V oblasti bankovnictví má Británie stále vedoucí roli ve světě 

i navzdory dopadům finanční krize. V oblasti maloobchodu je zaměstnáváno přes 3 miliony 

osob. Z hlediska cestovního ruchu navštívilo Velkou Británii bezmála 30 milionů 

zahraničních turistů a země se tak v počtu navštívených osob řadí na šesté místo ve světě. 

2.5.1 Infrastruktura 

Velká Británie je zemí s nejrozvinutější a nejhustší silniční dopravou v Evropě. Délka 

silnic čítá kolem 413 tisíc km, z toho dálnice 3 640 km. V zemi je registrováno 28 mil. 

osobních aut, 430 tisíc nákladních aut a autobusů. Mezi vysoce rozvinutou patří také 

železniční doprava, jejíž tratě jsou ve všech čtyřech zemích dlouhé téměř 34 tisíc km. Na 

celkové nákladní dopravě se železniční podílí 5 %. Sektor letecké dopravy se může chlubit 

největším letištěm v Evropě a 3. největším na světě (London Heathrow). Letecká doprava 

zaměstnává 200 tisíc lidí a dalších 600 tisíc pracovních pozic je na ni závislých nepřímo 
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(cestovní ruch, výroba leteckých součástek, catering apod.). Asi 95 % britského zahraničního 

obchodu zajišťuje námořní doprava. Velká Británie se podílí 6 % na světové obchodní flotile 

a registruje asi 800 lodí. Jak bylo zmíněno výše, v zemi je velmi rozsáhlá a vzájemně 

propojená síť říčních kanálů. V zemi má sídlo také Mezinárodní námořní organizace
25

. 

2.5.2 Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc 

V oblasti rozvojové pomoci je Velká Británie druhým největším poskytovatelem 

v absolutním vyjádření. V roce 2012 věnovala země celkem 13,66 bilionů USD, což je 

v relativním vyjádření asi 0,56 % HNP. Následující obrázek znázorňuje pomoc Velké Británie 

podle sektorů vyjádřenou v procentech. Nejvíce země pomáhá v oblasti vzdělávání, zdraví 

a populace, sociální či ekonomické infrastruktury. Nejvíce pomoci plyne z Británie do Indie, 

Ethiopie, Afghánistánu, Demokratické republiky Kongo, Bangladéše, Pákistánu, Nigérie 

a dalších. 90 % britské rozvojové pomoci obdrží nejchudší africké a jihoasijské země
26

. 

Obrázek.2.2 Rozvojová pomoc Velké Británie 

 

Zdroj: OECD (2011) 

                                                

25 BUSINESS INFO, ref. 14 

26 OECD. Aid Statistics: United Kingdom [online]. [cit. 29. 8. 2013]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/dac/stats/aidstatisticsbyrecipientandsector.htm 
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Objem poskytované rozvojové pomoci se za posledních 15 let v Británii více než 

zdvojnásobil. Roku 1997 činila pomoc 0,26 % a v roce 2013 již 0,7 %, což je cílová hodnota 

poskytované zahraniční pomoci, kterou doporučuje OSN pro všechny dárcovské země. 

Jelikož je práce věnována zahraničnímu obchodu Velké Británie, následující část 

kapitoly bude věnována historii obchodování ve světovém měřítku z pohledu Velké Británie. 

2.6 Charakteristika zahraničního obchodu 

Základním kamenem mezinárodních hospodářských vztahů představuje mezinárodní 

obchodování. Význam mezinárodního obchodu stále narůstá, jelikož jeho objem roste 

z dlouhodobého hlediska rychleji než HDP ve světě. Předmětem mezinárodního obchodu 

bývá nejčastěji výměna zboží, ale také služby, práva duševního vlastnictví či přímé zahraniční 

investice. 

2.6.1 Vývoj mezinárodního obchodu 

Za důležitý mezník ve vývoji mezinárodních vztahů se staly zámořské objevy, jejichž 

účelem bylo nacházení nových trhů a bohatství. Od 15. století byla Evropa ovládána 

merkantilistickou protekcionistickou politikou, která prostřednictvím státních zásahů 

usilovala o podporování vývozu, zvyšování zásob drahých kovů (hlavně zlata), omezování 

dovozu prostřednictvím vysokých cel. Vznik merkantilismu byl zapříčiněn tehdejší koloniální 

expanzí evropských mocností a jeho obecnými znaky se stalo zejm. omezování a zabraňování 

dovozu spotřebního zboží (zejm. luxusního), omezování vývozu surovin a nezpracovaných 

zemědělských produktů, podpora rozvoje domácího průmyslu atd. K dosahování těchto cílů 

byla využívána celní politika, vývozní prémie, daňové zvýhodňování domácích výrobců atd. 

Vysoká dovozní cla chránila národní ekonomiky od zahraniční konkurence. Příkladem může 

být francouzský celní tarif z roku 1860, který uvaloval na zboží z Británie extrémně vysoká 

cla (60 % na surové železo, 40 – 50 % na strojírenské výrobky, 600 – 800 % na vlněné látky). 

Důležitým okamžikem v mezinárodních obchodních vztazích se stalo uzavření smlouvy mezi 

Velkou Británií a Francií roku 1860, která přinesla liberalizaci a umožnila uzavírat smlouvy 

s dalšími evropskými zeměmi. Výsledkem těchto smluv bylo např. snížení celních tarifů, 

sjednávání dohod, které se týkají dopravy, uvolnění průmyslového zboží (nikoli 

zemědělského) apod.  

Začaly se objevovat koncepce, které odmítaly silný protekcionismus. Příkladem těchto 

koncepcí byla teorie absolutních (A. Smith) a komparativních výhod (D. Ricardo), které 
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prosazovaly liberalizaci obchodu jakožto podporu ekonomického rozvoje a bohatství země. 

Princip absolutní výhody spočívá ve schopnosti daného státu vyprodukovat více zboží či 

služeb za použití stejného množství zdrojů jako konkurent. Komparativní výhoda souvisí 

s omezeností zdrojů každého státu. Zdůvodňuje výhodnost mezinárodního obchodu 

i v situacích, kdy je jedna země schopná vytvářet všechny druhy statků s nižšími náklady, než 

druhá země, pokud se každá z nich specializuje na vytváření toho statku, který je pro ni ve 

výrobě relativně levnější. 

Hlavním partnerem evropských zemí v zámořském obchodu se staly USA. Tyto 

vztahy byly silně ovládány protekcionismem v podobě vyšších celních tarifů na dovážené 

zboží. Od roku 1879 začal na území evropských zemí postupný návrat protekcionismu. 

Protekcionistickou politiku zavedlo Německo, které následovaly další země. Jediná země, 

která stále trvala na principu svobodného mezinárodního obchodu, byla Velká Británie.  

Další příliv protekcionismu se objevuje společně s první světovou válkou. 

Mezinárodní obchod byl v důsledku války narušen v takové míře, že jeho obnova byla velmi 

obtížná.  Všechny rozhodující země přecházely od liberalismu k protekcionismu, pozornost 

byla zaměřována na řešení politických problémů, obchodní vztahy zůstávaly většinou na 

bilaterální bázi.  Ránu do světového obchodu přinesl konec 20. let, kdy nastal hospodářský 

pokles. Státy začaly přijímat legislativní opatření na ochranu svých ekonomik v podobě 

ohranných cel na dovoz průmyslového i zemědělského zboží. Během hospodářské krize 

dosáhla nezaměstnanost vysokých hodnot a stala se tak příčinou přijímání dalších 

protekcionistických opatření (příkladem mohou být USA, které zvýšily cla na dovoz na téměř 

60 % hodnoty).  

Období protekcionismu setrvávalo až do konce 2. světové války. USA a Velká 

Británie se věnovaly vytvoření politicko-ekonomické strategie pro poválečné období 

a opatřením pro rekonstrukci světového hospodářství. Tato jednání vyústila v přijetí Breton-

woodské dohody v roce 1944, která umožnila, kromě založení Mezinárodního měnového 

fondu a Světové banky, podpis mnohostranné dohody GATT (General Agrrement on Tariffs 

and Trade – Všeobecná dohoda o clech a obchodu), jejímž cílem bylo postupné sjednávání 

celních ústupků mezi smluvními stranami a liberalizace obchodu. Přijetí této dohody jako 

provizória poznamenalo rozvoj světového obchodu. GATT byla v roce 1995 transformována 

do WTO (Světová obchodní organizace). Řada aktivit tedy přešla do působnosti WTO, včetně 

těch, které do té doby nebyly prostřednictvím GATT regulovány (kromě výměny zboží se 

jednalo také o výměnu služeb a duševního vlastnictví). 
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Poválečné období je z pohledu mezinárodního obchodu charakterizováno vytvářením 

jak univerzálních institucí, jejichž cílem je budování mezinárodní obchodní výměny, tak 

i vytváření regionálních ekonomických integrací různých stupňů, které dále preferují vztahy 

mezi jejími členy. Mezinárodní spolupráce byla již v této době doplňována řadou 

univerzálních institucí, které působí celosvětově. Příkladem je OSN a její orgány či 

organizace jako např. UNCTAD (Konference OSN o obchodu a rozvoji), dále OECD 

(Organizace pro hospodářskou spolupráci - instituce omezená na určitou skupinu států), 

organizace zaměřující se na obchodování s určitými komoditami jako je např. OPEC 

(Organizace zemí vyvážející ropu) a mnoho dalších. 
27,28,29

 

V 50. letech nastalo období expanze. Jednotlivé ekonomiky měly snahu modernizovat 

a obnovit průmyslovou výrobu. Průměrný růst světového vývozu dosahoval 8 %, rozpadala se 

dominantní role USA, nejdynamičtějšími vývozci se staly státy ES a Japonsko a nejvíce 

obchodovatelnou komoditou byly průmyslové výrobky. V souvislosti s nerovnoměrným 

ekonomickým vývojem a rostoucí propastí mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi se v 60. 

letech začal řešit systematický přístup k problémům rozvojových zemí. Byl zajištěn 

všeobecný systém preferencí pro vývoz z těchto zemí zejm. pro průmyslové zboží. V 70. 

letech v důsledku ropných krizí, kdy se zvýšení cen ropy negativně projevilo na 

hospodářském růstu, se obchod vyvíjel nerovnoměrně, zejména u jednotlivých dovozců či 

vývozců paliv. Tempo růstu mezinárodního obchodu oproti předchozí etapě pokleslo. 

Od 90. let bylo zaznamenáno výrazné tempo světového obchodu. Průměrný růst 

exportu činil 5,7 % a HDP 2,9 %. Vznikala další integrační seskupení, např. NAFTA, 

východní blok se rozpadl, některé rozvojové země, jako Čína nebo Indie, byly na vzestupu a 

začal se rozvíjet obchod s komerčními službami. Růst světového obchodu v tomto období 

značně ovlivňovaly např. nízké úrokové míry, díky kterým firmy více investovaly, aktivity 

jednotlivých zemí se začaly rozšiřovat i za hranice a zvýšil se příliv přímých zahraničních 

investic. Celkový pokles mezinárodního obchodu nastal v roce 2008, kdy světová ekonomická 

krize na čas přerušila jeho dobrý vývojový trend. Byl zaznamenán zhruba 2 % pokles 

světového obchodu. Klesla poptávka po hlavních komoditních skupinách: železo a ocel (-55 

                                                

27 ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Vnější obchodní vztahy Evropské unie. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006. 207 s. ISBN 80-210-4073-4. 

28 KALÍNSKÁ, Emilie a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, 2010. 232 s. ISBN 

978-80-247-3396-8. 

29 REUVID, Jonathan and Jim SHERLOCK. International Trade: An Essential Guide to the Principles and 

Practice of Export. Philadelphia, USA: Kogan Page, 2011. 389 s. ISBN 978-0-7494-6237-6. 
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%, 2009), průmyslové zařízení (-36 %, 2009), automobilové výrobky (-46,9 %, 2009). 

V oblasti služeb se snížil podíl cestování. Z teritoriálního hlediska bylo snížení obchodu 

(exportu i importu) zaznamenáno nejvíce u skupiny rozvinutých zemí, které byly krizí více 

postiženy, dále v jihovýchodní Evropě a Společenství nezávislých států. Krize rovněž vedla 

k růstu protekcionismu v podobě dočasných překážek obchodování u členů WTO. 

Budoucnost mezinárodního obchodu je závislá na mnoha faktorech. Na změnu 

komparativních výhod jednotlivých zemí v následujícím období budou působit faktory jako 

demografický vývoj ve světě, investice do fyzického kapitálu, technologický proces, přístup 

k nerostným zdrojům, kvalita politických, ekonomických institucí, dopravní náklady a další 

faktory, které souvisejí se sociální a environmentální politikou
30

. 

2.6.2 Faktory ovlivňující zahraniční obchod 

Mezinárodní obchod má vliv na řadu makroekonomických ukazatelů. Vyvíjí se 

v závislosti na kvalitě produktů, míře otevřenosti národních ekonomik nebo na cenách, za 

které se směňuje. Ceny jsou velice citlivé a proto jakékoli výkyvy v cenách nebo změna 

měnového kurzu mohou narušit mezinárodní obchod prostřednictvím cen vývozu a dovozu. 

V souvislosti s kapitolou č. 4 budou některé tyto faktory definovány. 

Jedním z faktorů ovlivňující mezinárodní vztahy na poli obchodu jsou směnné relace 

(Terms of Trade). Jedná se o poměr cen vyváženého zboží k cenám zboží dováženého. 

Výsledek říká, kolikrát je vývozní cena určité komodity vyšší/nižší, než je cena dováženého 

zboží. Pokud je celkový index vyšší než 1, pak je také vyšší zvýhodnění dané země. Hodnota 

nižší než 1 pak deklaruje, že je země ve znevýhodněné pozici. 

Změny směnných relací ovlivňují vnější rovnováhu platební bilanci. Pokud se relace 

zlepšují, může daná země pořídit za méně vývozů více dovozů a naopak. Jedna z veličin 

určující HDP je právě rozdíl mezi exportem a importem a prostřednictvím tohoto rozdílu 

ovlivňují směnné relace nepřímo také výši reálného domácího produktu. Směnné relace 

mohou také podávat informace o vývoji konkurenceschopnosti domácí ekonomiky vůči 

okolnímu světu a to z dlouhodobého hlediska
31

. V následujícím grafu jsou zobrazeny směnné 

relace, tak, jak se vyvíjely ve Velké Británii od roku 2002.  

                                                

30 odpřednášeno v předmětu Společná obchodní politika 

31 TAUCHENOVÁ, Zdeňka. Význam a vývoj směnných relací. Praha, 2006. Bakalářská práce. Vysoká škola 

ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod. 
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Graf 2.8 Vývoj směnných relací ve Velké Británii (%) 

 

Zdroj: Tranding economics (2014) 

Od ledna 2003 do listopadu 2006 se jejich hodnota držela nad 100 %. Po celé toto 

období byla země ve zvýhodněné pozici, tzn., že kupní síla uvnitř země byla větší než kupní 

síla zahraniční. Po té hodnota kolísala okolo 100 % a nejnižší hodnoty dosáhla na začátku 

roku 2009, kdy dosáhla 97,7 % a dostala se tak do znevýhodněné pozice. 

Poměr směnných relací je silně ovlivněn změnami směnného kurzu, protože nárůst 

hodnoty domácí měny snižuje ceny dovozů, ale je také příčinou méně konkurenceschopného 

exportu. 

Dalším faktorem ovlivňující mezinárodní obchodování je měnový kurz, který 

vyjadřuje kvantitativní vztah dvou měn. Vývoj jednotlivých měn ovlivňuje systém měnového 

kurzu. V případě směnitelných měn se tedy rozlišuje pevný a pohyblivý kurz. V případě 

pevného kurzu centrální banka dané země vyhlašuje centrální paritu (kurz) a oscilační pásmo, 

ve kterém se může měnový kurz pohybovat. Pokud překročí hranici tohoto pásma, pak je 

centrální banka nucena intervenovat na měnovém trhu, aby se kurz vrátil zpět. V případě 

pohyblivého kurzu (floating) nemá centrální banka zasahovat ve prospěch domácí měny. 

V čistém floatingu nikdy nezasahuje, v řízeném floatingu intervenuje vždy, když to uzná za 

vhodné. Není zde dáno žádné oscilační pásmo
32

. 

Jelikož je tato práce zaměřena na zahraniční obchod Velké Británie, následující graf 

zobrazuje vývoj britské libry vůči americkému dolaru. Je vyobrazen interval 1995 - 2014. 

                                                

32 KALÍNSKÁ, Emilie a kol., ref. 28 
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V období 1957 – 2014 dosáhla libra maximální hodnoty v prosinci 1957 a to 2,86 USD za 

1 GBP. Rekordního minima dosáhla v únoru 1985 s 1,05 USD za 1 GBP. 

Graf 2.9 Vývoj GBP vůči USD 

  

Zdroj: Trading economics (2014) 

Britská libra je jednou z rezervních měn ve světě (spolu s americkým dolarem, eurem, 

japonským jenem a švýcarským frankem). Na tuto měnu jsou pevně navázány 3 měny 

britských zámořských území (Gibraltar, Falklandy a Svatá Helena) v poměru 1:1. Jedna libra 

má 100 pencí. Od roku 1990 do 1992 byla libra součástí Evropského měnového systému, 

jehož cílem je udržení stabilních kurzů mezi měnami svých účastníků. Vlivem prudkého 

oslabení libry Velká Británie z EMS vystoupila. V současné době je britská libra, stejně jako 

většina měn, v režimu plovoucím. 

Mezinárodní obchod je ovlivňován mnoha dalšími faktory. Příkladem mohou být 

mezinárodní organizace (vládní či nevládní), které vytvářejí pravidla a podmínky pro 

realizaci mezinárodních obchodních transakcí. Členství v těchto organizacích je dobrovolné, 

ale se vstupem státu do členské základny přicházejí povinnosti dodržovat vzájemné smlouvy a 

ujednání. Prostřednictvím organizací pak členové prosazují záměry své zahraniční politiky, 

jejichž výsledkem bývá kompromisní ujednání mezi státy. S tím souvisí také výkonnost 

největších obchodních partnerů, se kterými země uzavírají různé mezinárodní smlouvy. 

V závislosti na typu smlouvy pak země obchodují např. v rámci celní unie či společného trhu. 

S rostoucí mírou globalizace se také zvyšuje závislost jednotlivých ekonomik na sobě. 

Národní ekonomiky jsou propojeny a vzájemně se ovlivňují a podle míry otevřenosti 

ekonomiky lze hodnotit stupeň zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů. 

Nejčastějším vyjádřením otevřenosti ekonomiky je poměr exportu výrobků a služeb k HDP. 
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Čím vyšší poměr, tím otevřenější ekonomika. Dalším vyjádřením míry zahraničního obchodu 

je objem vývozu na jednoho obyvatele. Problémem v souvislosti se vzájemnou závislostí 

ekonomik může být odlišná politická situace jednotlivých zemí či odlišné podnikatelské 

prostředí. Každá země se řídí vlastními zákony nebo zákony, které vydává mezinárodní 

instituce a které jsou nadřazeny národní legislativě. V současné době se přistupuje 

k postupnému slaďování legislativy zemí, které jsou členy určitých mezinárodních organizací 

a sdílí společné zájmy. Příkladem může být společná obchodní politika Evropské unie, o které 

bude pojednáno v následující kapitole. 

Jednou z nejvíce obchodovaných komodit Velké Británie a mnoha dalších zemí ve 

světě jsou nerostné suroviny. Na růstu hodnoty obchodu se podílí růst cen základních 

surovin (paliv i nerostných surovin). Populační růst a růst kupní síly obyvatel (hlavně 

v rozvojových zemích) způsobují intenzivní nárůst spotřeby těchto komodit, který tlačí na růst 

produkce a cen
33

. Ceny vytváří nejen nabídka a poptávka, ale také čím dále více i nejisté 

a zranitelné finanční trhy. V případě Velké Británie jsou zásoby nerostných surovin omezené 

a značně vyčerpané. Po nalezení ložisek ropy v Severním moři se stala země jejím vývozcem. 

Graf 2.10 zobrazuje vývoj cen ropy Europe Brent a zemního plynu UK Heren NBP, s kterými 

Velká Británie obchoduje. 

Graf 2.10 Vývoj cen ropy a zemního plynu ve Velké Británii 

 

Zdroj: BP (2014), pozn. levá osa – ropa, pravá osa – zemní plyn 

Faktory, které ovlivňují mezinárodní obchod, jsou zmiňovány v souvislosti s analýzou, 

která bude provedena ve třetí části práce. 

                                                

33 SVATOŠ, Miroslav a kol. Zahraniční obchod: Teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009. 368 s. ISBN 

978-80-247-2708-0. 
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2.7 Dílčí shrnutí 

S Velkou Británií je spojováno mnoho historických milníků. Každý si v souvislosti 

s touto zemí jistě vybaví jednu ze světových velmocí, jejíž moc se v historii rozpínala napříč 

celým světem. Země, která kdysi sama bývala kolonií, se stala v 18. století největší koloniální 

mocností a to díky vítězství v mnoha koloniálních válkách a objevům nových území. 

V současné době je tato země jednou z největších ekonomik světa a ve velké míře se podílí na 

mezinárodním obchodování. Patří do členských základen mnoha mezinárodních organizací 

a prohlubuje tak vztahy s ostatními zeměmi především na obchodní bázi. V průběhu 20. 

století prošla hospodářská politika Velké Británie mnoha velkými změnami, které byly mj. 

také důsledkem střídání konzervativců a labouristů v čele britské vlády. Obě strany podnikaly 

různé kroky na zastavení ekonomického propadu, ať už v souvislosti s vymaněním země 

z hospodářské krize nebo posílení role na mezinárodní scéně. 

V následující kapitole bude popsán vztah Velké Británie a Evropské unie, a to jak 

z pohledu přidružení mezi členy EU, tak z pohledu společné obchodní politiky. V závěru bude 

stručně objasněna problematika vystoupení Británie z EU. 
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3 VELKÁ BRITÁNIE JAKO SOUČÁST EVROPSKÉ UNIE 

Velká Británie se stala součástí Evropské unie 1. ledna 1973 spolu s Dánskem 

a Irskem. V současné době má 29 hlasů v Radě EU, 73 poslanců v Evropském parlamentu 

(stejný počet je navrhován i pro příští období po volbách v roce 2014) a dosud není součástí 

Schengenského prostoru. Jako jedna ze tří zemí se rozhodla nepřistoupit do měnové unie, 

tudíž, jak již bylo výše zmíněno, je oficiální měnou stále britská libra (GBP). 

3.1 Cesta do Evropské unie 

Z druhé světové války se Británie sice dostala jako vítězná velmoc, ale ekonomicky 

zcela vyčerpaná. Spojené státy a Sovětský svaz se staly dvěma světovými velmocemi, které 

měly v budoucnu určovat osudy světa. Winston Churchill, tehdejší ministerský předseda, 

kladl velký důraz na záchranu zbytků impéria a snažil se udržovat blízké vazby se státy 

Commonwealthu. Jeho zahraniční politika, budovaná ve třech kruzích, se zaměřovala na úzké 

vztahy s Commonwealthem, zvláštní vztah se Spojenými státy a spolupráci se 

západoevropskými státy. Podporoval sice mezinárodní evropskou integraci, ale byl proti 

obětování národní suverenity ve prospěch nadnárodní organizace. 

Roku 1960 se Velká Británie stala jedním ze zakládajících členů Evropského sdružení 

volného obchodu, které bylo vytvořeno jako protiváha k Evropskému hospodářskému 

společenství. Někteří konzervativci byli zklamáni postupným úpadkem velmocenského 

postavení Británie a hledali naději pro nové ukotvení zahraniční politiky ve vstupu do EHS. 

Žádost o členství byla poprvé podána roku 1961 konzervativním premiérem Macmillanem, po 

druhé v roce 1967 labouristy v čele premiérem Wilsonem. Obě tyto žádosti vetoval 

francouzský prezident De Gaulle. Roku 1971 za konzervativní vlády E. Healtha proběhla 

debata o vstupu, kdy i přes odpor některých konzervativců a za pomoci opozičních poslanců 

Labouristické strany byl vstup do EHS schválen. Paradox je, že většina konzervativců EHS 

podporovala a většina labouristů se stavěla proti
34

. 

Velká Británie se stala oficiálním členem EHS v roce 1973. Několik let po té se stala 

ministerskou předsedkyní M. Thatcherová, jejíž zahraniční politika měla v souvislosti s EHS 

tři hlavní cíle:  

                                                

34 PETŘÍK. Lukáš, ref. 18 
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 snížení příspěvku do rozpočtu Společenství (byl nadměrný, protože zemědělství hrálo 

v britské ekonomice okrajovou roli a peníze, které plynuly do rozpočtu, se na dotacích 

pro zemědělce zdaleka nevrátily),  

 prosazení principů volného trhu v EHS a omezení protekcionismus ze strany EHS 

(velká část zahraničního obchodu Velké Británie bylo se zeměmi mimo EHS, proto 

byla země postižena na clech; protekcionistická opatření navyšovala cenu dováženého 

zboží pro spotřebitele, ale představovala také velkou platbu na clech jako příjem do 

EHS),  

 obranu před měnovou, politickou a sociální integrací. 

Na zasedání Evropské rady roku 1980 v Lucemburku navrhovali Francouzi opět 

zvýšení cen zemědělských produktů a zvýšení rozpočtu společné zemědělské politiky. Proto 

byl Británii slíben rabat (sleva z příspěvků do rozpočtu Unie) ve výši 325 milionů liber za rok 

1980 a 550 milionů liber za rok 1981. Premiérka však chtěla trvalé řešení. Roku 1984 byla 

země v tehdejším desetičlenném Společenství třetí nejchudší zemí, ale zároveň se měla stát 

zemí s nejvyššími příspěvky. Po opakovaném projednávání otázky britského rabatu bylo na 

summitu ve Fontainebleau téhož roku dohodnuto, že cla se do rabatu nebudou započítávat 

a Británie dostane zpět 66 % ze svých příspěvků zpět. V současnosti je Británie jedna 

z nejbohatších zemí Unie a převládá názor, že systém britského rabatu by měl být zrušen. 

Země by se tak stala největším přispěvatelem. Britská vláda se však rabatu vzdát nechce 

a požaduje, aby peníze z unijních fondů na zemědělskou politiku a regionální pomoc byly 

výrazně omezeny
35

.  

Další období se vláda Británie v čele s první premiérkou soustředila na dobudování 

„jednotného trhu“. Tento koncept podporovali i zastánci vzniku evropského superstrátu, ale 

každý ho viděl trochu jinak. Zatímco Thatcherová jej viděla jako konečnou metu integrace, 

eurooptimisté ho považovali za prostředek k další centralizaci. Premiérka prosazuje ve jménu 

volného trhu obětování některých demokratických práv občanů členů Společenství 

rozhodovat o tom, zda chtějí nebo nechtějí volný trh. A aby byl prosazen, musí se nějaké 

národní pravomoci přesunout na Radu či Evropskou komisi. Ve svých pamětech M. T. 

uvedla: „Cena, kterou jsme museli zaplatit za to, aby bylo dosaženo jednotného trhu se všemi 

jeho hospodářskými výhodami, byl silnější příklon k většinovému hlasování ve Společenství. 

Z toho nebylo úniku, protože jinak by jednotlivé země podlehly domácím tlakům a zabránily 
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otevření svých trhů. Také to vyžadovalo více pravomocí pro Evropskou komisi: ale tato 

pravomoc musí být využita k vytvoření jednotného trhu, ne k prosazení jiných cílů. Věděla 

jsem, že budu muset svádět těžký boj proti pokusům oslabit vlastní kontrolu Británie nad 

oblastmi, které pro nás mají životně důležitý národní význam.“
 36

 (Thatcherová M., 1996, s. 

378) 

Dalším soubojem vizí o směrech evropské integrace, jejichž hybatelem byl Jacques 

Delors, byl vznik Evropské měnové unie. Britská premiérka zaujala radikálně odlišnou pozici 

od směru, kterým hodlala jít většina Společenství. Chtěla pozdvihnout význam národní 

suverenity, svobodného trhu a svobodného podnikání. Zastávala názor, že aktivní spolupráce 

mezi nezávislými suverénními státy je nejlepší způsob spolupráce, jak vybudovat úspěšné 

Evropské společenství. Nejlepším řešením podle ní by bylo vystoupit z EU, stát se součástí 

EFTA, NAFTA a sjednat se zbylými státy dohodu o volném obchodu. Její vize se ale 

prozatím nenaplnila. Po pádu M. Thatcherové nastoupil do úřadu John Major, kterého 

premiérka doporučila jako svého nástupce
37

.  

Na summitu v Maastrichtu roku 1991 přistoupil J. Major k podepsání Smlouvy 

o Evropské unii za podmínky, že bude pro Velkou Británii vyjednána „neúčastnická doložka“. 

Spolu s Dánskem si tedy Velká Británie smluvila trvalou výjimku ohledně zavedení společné 

měny, tzv. opt-out. Tato výjimka spočívá ve vlastním suverénním rozhodnutí dané země 

o nahrazení národní měny eurem. Británie tedy provádí svou vlastní měnovou politiku, 

nepodléhá ustanovení o nadměrných deficitech a neřídí se pokyny Evropské centrální banky 

a Evropského systému centrálních bank.  

Problematika postoje k budování EMU znamenala pro britskou konzervativní vládu 

jednu z nejcitlivějších oblastí až do voleb roku 1997. V květnu přijala Konzervativní strana 

volební program, ve kterém připustila teoretickou možnost členství v HMU, ale zatím 

odmítala její realizaci. Strana se navíc zavázala k prosazení všelidového hlasování o přijetí 

společné evropské měny. Ještě téhož roku zvítězila ve volbách Labouristická strana v čele 

s Tony Blairem a Británie tak získala nejvíce proevropskou vládu od svého vstupu do ES roku 

1973. I přes nízkou podporu eura u britské veřejnosti se vláda T. Blaira zavázala stát se 

součástí HMU. Předpokladem tohoto kroku je splnění Pěti ekonomických testů, které byly 

sestaveny ministerstvem financí v čele s G. Brownem. Jsou jimi: 
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1) Je konvergence mezi hospodářským cyklem země a ekonomikou eurozóny 

udržitelná? 

2) Je britská ekonomika dostatečně flexibilní na to, aby v podmínkách měnové unie 

dokázala odolávat externím šokům? 

3) Vytvoří vstup do eurozóny příznivé klima pro dlouhodobé investice? 

4) Jaký bude dopad tohoto kroku na finanční sektor? 

5) Bude členství v eurozóně přínosné z hlediska dlouhodobé prosperity 

a zaměstnanosti? 

Podle analýzy ministerstva financí z roku 1997 test konvergence ukázal, že britský 

hospodářský cyklus není sladěn se zeměmi HMU. V porovnání s Francií a Německem byly 

úrokové sazby asi o 4 % vyšší. Příčinou jsou zděděné strukturální rozdílnosti britské 

ekonomiky ve srovnání s kontinentální Evropou (obchodní vztahy s USA a státy 

Commonwealth, vlastní těžba ropy, financování podniků prostřednictvím kapitálových trhů 

nebo trh s nemovitostmi). Tento problém má dlouhodobý charakter. Také závěry, které 

vyplynuly z malé flexibility britského trhu práce a nízké konkurenceschopnosti na trzích 

určitých produktů nebyly povzbudivé. Přestože pro investiční prostředí je dlouhodobá 

stabilita měny a společně regulovaný evropský trh prospěšný, pro investory by byl uspěchaný 

vstup nepřipravené ekonomiky do HMU naopak negativním signálem. Test dopadu na 

finanční sektor vyšel jednoznačně pozitivně. Tento krok by upevnil vedoucí pozici britského 

finančního trhu v Evropě. Pro oblast dlouhodobé prosperity a zaměstnanosti by se před 

zavedením eura musela provést řada reforem sociálního systému, aby byl schopen podpořit 

dlouhodobou prospěšnost společné měny pro ekonomiku
38

.  

Roku 2001 vyhrála ve volbách Labouristická strana a kurz libry dramaticky poklesl 

v reakci na očekávání, že země již brzy vstoupí do eurozóny. Trh v té době jednal příliš 

unáhleně. Vypracování vyhodnocení pěti hospodářských testů trvalo více než dva roky 

a závěr vyšel jednoznačně negativně. Problematika členství v HMU se na nějakou dobu 

odsunula do pozadí kvůli debatě ohledně vojenského zásahu v Iráku. Nové vyhodnocení testů 

roku 2003 bylo mnohem podrobnější, ale ani to neprokázalo, že je pro Velkou Británii ten 

správný čas vstoupit do HMU. 

V rámci testu konvergence bylo konstatováno, že došlo ke snížení pravděpodobnosti 

vzniku asymetrického šoku mezi Británií a eurozónu. Za posledních pět let byl ekonomický 
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cyklus VB více podobný Německu, než USA. V oblasti flexibility došlo od roku 1997 

k značné pozitivní změně, protože silný pokles nezaměstnanosti byl doprovázen významným 

růstem zaměstnanosti. Míra flexibility trhu práce však ještě nedosáhla potřebné úrovně pro 

případné členství VB v HMU. Z testu 3, investice, vyplývá, že britská produktivita byla 

negativně ovlivněna dlouhodobě nízkou mírou investic. Test na finanční služby byl 

zhodnocen jako splněný, především Londýn jako finanční centrum je připraven stát se 

součástí HMU. Test č. 5 na růst, stabilitu a zaměstnanost konstatuje, že členství v HMU by 

velkou měrou zvýšilo celkovou výrobu a dlouhodobě by vedlo k nárůstu zaměstnanosti. 

Británie by tak mohla během třiceti let zvýšit svůj obchod s eurozónou až o 50 % a HDP o 5 

až 9 %. Od roku 1997 udělalo Spojené království velký pokrok k naplnění všech pěti testů. 

Poslední hodnocení testů z roku 2003 naznačilo, že vláda může jednotlivé testy 

v závěru hodnotit několika způsoby a využít jich k posílení své politické pozice. Pokud by se 

testy hodnotily příliš pozitivně, zavazovalo by to vládu k zahájení kampaně a vypsání 

referenda.  Podpora britské veřejnosti v měnových záležitostech je však relativně nízká, takže 

by byl výsledek značně nejistý a to by mohlo vládu politicky poškodit. Ekonomická 

rozhodnutí navíc ovlivňují faktory, jako aktuální domácí politická situace, vývoj zahraničních 

vztahů, zahraničně politická rozhodnutí atd. Proto ani těmito testy nelze přesně odhadnout 

všechny výhody a nevýhody vstupu do třetí fáze HMU. Je možné tedy tvrdit, že tyto testy 

budou bariérou vstupu tak dlouho, dokud si vláda bude přát. 

Roku 2002 byly v zemích eurozóny zavedeny eurobankovky a euromince do oběhu. 

To zvýšilo důvěru Velké Británie ve společnou měnu, která se dále zvyšovala, jak euro 

posilovalo vůči dolaru. Bank of England však chová vůči Evropské centrální bance nedůvěru 

kvůli jejímu inflačnímu cíli 2 %. Nedůvěra se znásobila díky porušení Paktu stability a růstu 

ze strany Německa a Francie. Ekonomické výsledky Velké Británie jsou jedny z nejlepších 

v Evropě a britská veřejnost i podniky podporují zachování národní měny. Podle všeho tedy 

zůstane přijetí jednotné evropské měny i nadále dlouhodobým cílem
39

. 

V systému institucí EU zaujímá Velká Británie poněkud odlišný postoj ve srovnání 

s podobnými zeměmi (Německo, Francie). Řada specifických modifikací i velmi důležitých 

dokumentů EU byla vyvolána zvláštní poptávkou ze strany Spojeného království. 
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Předsednictví EU naposledy převzala Velká Británie v druhé polovině roku 2005. 

Během této doby byla zahájena přístupová jednání s Tureckem a Chorvatskem, status 

kandidáta získala Makedonie. Británie se hlásí pro přijetí Turecka do EU, protože by toto 

členství dokázalo, že islám, demokracie a ekonomický úspěch jsou slučitelné. Další 

předsednictví převezme v druhé polovině roku 2017, trio bude tvořit s Maltou a Estonskem
40

.  

Jako součást Evropské unie se Velká Británie podílí na vnitrokomunitárním obchodu 

(intra trade), který probíhá mezi 28 členskými zeměmi EU. Všechny členské země se tím 

pádem řídí pravidly fungování jednotného vnitřního trhu, kde probíhá volný pohyb zboží 

a služeb a obchodní vztahy jsou regulovány politikou na ochranu hospodářské soutěže. Při 

obchodování za hranice EU se již jedná o extrakomunitární obchod (extra trade) a obchodní 

vztahy Velké Británie i ostatních členských zemí EU s nečlenskými zeměmi jsou regulovány 

na základě společné obchodní politiky. 

3.2 Společná obchodní politika 

Závislost jednotlivých ekonomik navzájem stále roste a tím je v současné době utvářen 

světový obchod. Úloha zahraničního obchodu se zvyšuje v důsledku internacionalizace 

hospodářského života, jelikož stále větší část výroby prochází mezinárodní směnou. 

Nejvýznamnějším subjektem světového obchodu je Evropská unie jako celek. Je považována 

za velmoc jak ve vývozu a dovozu zboží, tak i v přímých zahraničních investicích. 

Ekonomika Evropské unie představuje asi 20 % světového dovozu a vývozu a asi dvě třetiny 

celkového obchodu EU se uskutečňuje mezi jejími členskými státy. Navzdory celosvětové 

recesi si EU udržela první místo světového importéra (2011: 16,4 %), druhé místo si drží USA 

(2011: 15,5 %) a třetí příčku obsadila Čína (2011: 11,9%). Také v oblasti exportu je EU na 

prvním místě, v roce 2011 vyvezla zboží představující 15,4 % světového exportu (druhé místo 

Čína s 13,4 % a třetí místo USA s 10,5 %)
41

. 

V rámci společné obchodní politiky (SOP) delegovaly členské země EU většinu svých 

pravomocí, které se týkají zahraničně obchodní politiky vůči třetím zemím, na orgány EU. 

Tyto orgány pak vystupují jako zástupci při jednáních se státy mimo EU a rozhodují 

v otázkách obchodní politiky v rámci celé EU. Členským státům je umožněné např. 
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podepisovat mezivládní dohody, organizovat veletrhy výstavy, vytvářet vlastní obchodní 

(proexportní) strategie atd. Prostřednictvím společné obchodní politiky je formován společný 

celní sazebník, který je závazný pro všechny členské země. Společná obchodní politika si 

klade za cíl zajišťovat ochranu vnitřního trhu Unie před dumpingovými a subvencovanými 

dovozy a dále usnadňovat přístup zemím EU na třetí trhy. Zahrnuje obchod se zbožím, 

obchod se službami (vyjma dopravy), komerční aspekty duševního vlastnictví a přímé 

zahraniční investice
42

. 

3.2.1 Vznik a vývoj společné obchodní politiky 

Již od roku 1957, kdy bylo vytvořeno Evropské hospodářské společenství, se začala 

formovat Společná obchodní politika. Podpisem Římské smlouvy se státy zavázaly 

k odstranění cel a ostatních obchodních překážek. Zboží se tedy na území členských zemí 

mohlo pohybovat zcela volně. Zakládající státy EHS se tehdy dohodly na vytvoření celní 

unie, na základě které pak mělo dojít k vytvoření společného trhu. Členské země se rozhodly 

uplatňovat společnou obchodní a celní politiku, vytvořily jednotný celní sazebník a sjednotily 

pravidla ochranných opatření vůči třetím zemím a pravidla, která určují preferenční 

zacházení. V roce 1968 byla dokončena celní unie a realizace obchodní politiky byla 

přesunuta do kompetencí orgánů Společenství. V roce 1993 byly členskými státy 

v Maastrichtské smlouvě potvrzeny základní cíle a principy SOP. Amsterodamská smlouva 

(1999) rozšířila pole působnosti SOP na obchod se službami a právy duševního vlastnictví. 

V souvislosti s tím došlo prostřednictvím Nicejské smlouvy (2003) k rozšíření výlučných 

kompetencí Společenství, do kterých byla přesunuta jednání o dohodách týkajících se služeb 

a komerčních práv duševního vlastnictví. Taktéž Lisabonská smlouva (2009) přinesla v této 

oblasti jisté změny. Nově je SOP zařazena do jedné oblasti se všemi vnějšími činnostmi Unie 

(se zahraniční a bezpečnostní politikou, mezinárodní environmentální politikou, rozvojovou 

pomocí a ekonomickou, finanční a technickou spoluprací se třetími zeměmi). Další změny se 

týkají rozsahu výlučných pravomocí, posílení role Evropského parlamentu a zapojení 

národních parlamentů.  

3.2.2 Institucionální základ společné obchodní politiky 

Evropská unie vystupuje při jednání s třetími zeměmi jako jeden celek. V rámci Vnější 

činnosti Unie byla Lisabonskou smlouvou zřízena funkce Vysoký představitel Unie pro 
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zahraniční věci a bezpečnostní politiku, kterou v současnosti zastává Britka Catherine Ashton. 

Při výkonu její funkce je baronce Ashtonové nápomocna Evropská služba pro vnější činnost, 

jejímž posláním je zajištění koherentnější a efektivnější zahraniční politiky EU a posílení 

úlohy EU na světové scéně. Spolupracuje s diplomatickými službami členů Unie a je složena 

z úředníků generálního sekretariátu Rady a Komise. Disponuje sítí 139 delegací a zastoupení 

napříč celým světem
43

. 

Rada EU je pro společnou obchodní politiku rozhodujícím orgánem. Rozhodnutí Rady 

jsou vydávána na základě návrhů Komise. Mezi funkce Rady patří zejm. jmenování 

zvláštního výboru, vydávání rozhodnutí a nařízení, zplnomocnění Komise k zahájení jednání 

a prostřednictvím Výboru pro obchodní politiku vydávání směrnic pro jednání určených 

Komisi. Společně s Evropským parlamentem přijímá Rada opatření pro provádění SOP na 

základě Řádného legislativního postupu. Rada, ve složení ministrů obchodu, se schází dvakrát 

ročně a roli předsedy zaujímá stát, který v té době předsedá Radě. Rada rozhoduje o otázkách 

SOP kvalifikovanou většinou, ale užívá se i princip jednomyslnosti a to v oblasti komerčních 

služeb, komerčních aspektů duševního vlastnictví a přímých zahraničních investic. Velká 

Británie má při rozhodování v Radě celkem 29 vážených hlasů společně s Francií, Itálií 

a Německem. 

Svoji úlohu v SOP sehrává též Evropská Komise. Je povinna vést neustálý dialog 

s členskými zeměmi o obchodních záležitostech a také vést občansko-sociální dialog. Má 

pravomoc vyjednávat obchodní dohody s třetími zeměmi, spolupracovat se zvláštním 

výborem, vydávat doporučení Radě EU a má povinnost informovat Radu a Parlament. Funkce 

Evropského parlamentu spočívá ve spolurozhodování s Radou o přijetí obchodních dohod 

EU
44

.  

3.2.3 Nástroje společné obchodní politiky 

Nástroje společné obchodní politiky umožňují prosazovat záměry určité země v oblasti 

obchodních vztahů. Podle toho, jaké nástroje jsou použity, se obchodní politika EU člení na 

autonomní obchodní politiku (opatření, která se týkají dovozu a vývozu zboží, EU je používá 

jednostranně) a smluvní obchodní politiku (zahrnuje smluvní ujednání EU s třetími zeměmi 
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o dovozu a vývozu zboží). Podle charakteru použití jsou nástroje SOP členěny na obranné 

a ofenzivní.  

Ofenzivní nástroje jsou Unií realizovány na základě Mechanismu obrany před 

nedovolenými překážkami obchodu, jehož cílem je odstranění překážek při obchodování 

s nečlenskými zeměmi. V případě středu unijního obchodníka s překážkou na trhu třetí země, 

podá stížnost Komisi, která daný případ řeší na dvoustranné či mnohostranné úrovni. 

Obranné nástroje používá EU na ochranu svých zájmů a na zajištění spravedlivého 

obchodu. Jsou aplikovány na základě pravidel Světové obchodní organizace a jsou jimi: 

 antidumpingová opatření, 

 vyrovnávací opatření, 

 obchodně politická opatření. 

Antidumpingová opatření (antidumpingová cla) jsou používána v případě, kdy jsou 

dovážené výrobky na vnitřním trhu prodávány za dumpingové ceny (ceny nižší, než je jejich 

cena na domácím trhu) nebo je jejich prodejní cena stanovena pod úrovní výrobních nákladů. 

Vyrovnávací opatření se v Evropské unii využívají tehdy, poskytují-li vlády třetích zemí svým 

výrobcům dotace na výrobu a snižují tak výrobní náklady nebo vývozní cenu, což ohrožuje 

producenty vyrábějící tytéž výrobky na unijním trhu prodávané za vyšší ceny. Obchodně-

politická opatření jsou využívány vůči členům WTO v případě, kdy dojde k importu 

některých výrobků v tak zvětšeném množství a za takových podmínek, že je způsobena újma 

unijnímu výrobnímu odvětví. Tato opatření mohou být uplatněna v podobě množstevních 

kvót nebo sledování dovozu. Obchodně-politické nástroje se rozdělují na autonomní 

a smluvní nástroje
45

. 

Při uplatňování autonomních nástrojů SOP mohou být využity jak tarifní tak 

netarifní nástroje. Mezi tarifní nástroje patří tyto tři základní: 

 společný celní sazebník, 

 celní kvóty, 

 celní stropy. 

Clem se rozumí peněžitá dávka, kterou stát vybírá v souvislosti s dovozem, resp. 

vývozem zboží při přechodu celních hranic. Clo plní funkci fiskální (zejm. v rozvojových 

                                                

45 FOJTÍKOVÁ, Lenka a Marian LEBIEDZIK. Společné politiky Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2008. 179 s. 

ISBN 978-80-7179-939-9. 
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zemích, clo je významným zdrojem jejich rozpočtu, v daleko větší míře se objevují celní 

sazby u rozvojových zemí, než u vyspělých) a ochrannou (zabránění dovozu např. škodlivých 

výrobků). Do unijního rozpočtu míří 75 % částky vybrané na clech.  

Společný celní sazebník je úřední seznam, ve kterém jsou každému zboží přiděleny 

celní sazby. Všechny země světa vycházejí z Harmonizovaného systému popisu, který 

vytvořila Světová celní organizace a spočívá ve stejném číselném označení daného produktu 

pro všechny země. Celní nomenklatura je doplněna statistickou nomenklaturou. Dnešní 

podobu představuje integrovaný celní sazebník s názvem TARIC. Celní kvóty představují 

určité množství zboží, které je propuštěno do volného oběhu za snížené (preferenční) clo. Po 

té, co je kvóta vyčerpaná, je aplikována smluvní celní sazba. Celní strop představuje podobný 

nástroj jako celní kvóta s rozdílem, že po dosažení stropu se pokračuje v uplatňování snížené 

(preferenční) sazby, pokud některý člen EU nepožádá o zavedení smluvní sazby cla.  

Netarifní nástroje jsou oproti tarifním velmi těžce kvantifikovatelné a jsou 

označovány jako „neviditelné překážky obchodu“. Jedná se o jakoukoliv překážku obchodu 

(kromě cel), která může ovlivnit obchod. Jejich seznam je velmi obsáhlý a nemůže být 

kompletní, jelikož v jednotlivých členských zemích stále přibývají nová opatření s nepřímým 

dopadem na obchod. Podle klasifikace UNCTAD (Konference OSN pro obchod a rozvoj) 

jsou netarifní nástroje rozdělena na: paratarifní opatření (např. celní přirážky, tarifní kvóty, 

dodatečné daně a přirážky), finanční opatření (např. dobrovolné limity vývozních cen, 

požadavek placení předem), automatická licenční opatření (automatické licence, monitorování 

dovozu), kvantitativní opatření (např. zákazy dovozu, omezení vývozu), monopolistická 

opatření (např. stanovení jediné dovozní organizace), technická, sanitární a fytosanitární 

opatření (např. inspekce před naloděním), opatření na kontrolu výroby a vývozu (např. 

výrobní a vývozní subvence)
46

.  

Obchodní vztahy se třetími zeměmi vycházejí zejména ze smluvního základu. 

Mezinárodní smlouva plní funkci základního nástroje pro dosažení stability a předvídatelnosti 

v obchodních vztazích a také vymahatelnosti závazků. Obsah a právní základ smluvních 

nástrojů vychází z Lisabonské smlouvy (Smlouva o fungování EU). Institucionálně jsou tyto 

nástroje zajišťovány Komisí, Radou EU a Evropským parlamentem. Rada a Parlament 

v konečné fázi schvalují dohody. Po nabytí Lisabonské smlouvy se rozšířil mandát 
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Parlamentu, jehož souhlasem musí být doplněn souhlas Rady k přijetí návrhu. Podle obsahu 

se smluvní nástroje rozdělují na smíšené a obchodní dohody. 

Mezi smíšené dohody se řadí dohody asociační, kooperační a rámcové a spočívají 

v podmínkách ochodu i politické, hospodářské, finanční a jiné spolupráci. Obchodní dohody 

jsou považovány za sektorové dohody o obchodu s textilem, ocelí či zemědělskými výrobky. 

Rozdělují se na mnohostranné (obchod realizovaný prostřednictvím WTO na základě 

doložky nejvyšších výhod), vícestranné a bilaterální (reciproční – smluvní a jednostranné), 

jimiž jsou např. ESVO – Dohody o volném obchodu mezi EU a jednotlivými členy ESVO 

(70. léta), Andorra – Dohoda o celní unii (1992), Makedonie - Stabilizační a asociační dohoda 

(2004), Faerské ostrovy – Dohoda o volném obchodu (1997), Mexiko – Dohoda 

o ekonomickém partnerství, politické koordinaci a spolupráci (2000), Střední Amerika – 

Asociační dohoda se silnou obchodní složku (2012) nebo např. připravovaná dohoda EU 

s USA – Transatlantické obchodní a investiční partnerství (2013) a mnoho dalších
47

.  

Podle charakteru obchodních ustanovení se dále dohody člení na preferenční 

(obsahují výhodnější podmínky pro vzájemnou výměnu zboží, je usnadněn přístup na trh 

partnera a je zajištěna větší otevřenost) a nepreferenční (Unie je uplatňuje na import ze zemí, 

které patří mezi nejvyspělejší ekonomiky světa – USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, Nový 

Zéland, Hongkong, Taiwan, Korejská republika a Singapur). 

3.2.4 Obchod Velké Británie v rámci SOP 

Jak již bylo uvedeno výše, Velká Británie je 6. největší ekonomikou světa a v rámci 

Evropské unie zaujímá 2. – 3. pozici. Následující grafy zobrazují mezinárodní obchodování 

s celkovým produktem.  

V rámci společné obchodní politiky se nejedná o import a export v pravém slova 

smyslu. Jelikož bylo roku 1993 v EU dokončeno budování vnitřního trhu, kde platí 4 základní 

svobody (volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu), jedná se spíše o převzetí či dodání 

zboží. Velká Británie je podle grafu 3.1 jedna ze zemí EU s největší obchodní výměnou mezi 

státy EU. Jak vidno největší obchodní výměnu co do vývozu i dovozu zprostředkovává 

Německo. Z hlediska dovozu zaujímá Velká Británie 3. místo hned za Francií a jako 6. pozici 

zaujímá z pohledu dovozu (za Německem, Nizozemím, Francií, Belgií a Itálií). Lze říci, že 

Velká Británie má z hlediska intra-EU obchodování zápornou obchodní bilanci. 

                                                

47 odpřednášeno v předmětu Společná obchodní politika 
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Graf 3.1 Intra-obchod zemí EU v roce 2012 

 

Zdroj: Eurostat (2014), pozn. EU (27): 100 % 

Graf 3.2 zobrazuje obchodování zemí Evropské unie s třetími zeměmi. Velká Británie 

je z hlediska extra-EU obchodu na 2. místě a to se týká jak exportu, tak importu. Německo 

zde jako největší ekonomika EU získalo opět první místo. Hned po Velké Británii nejvíce 

vyvážejí do třetích zemí Francie, Itálie, Nizozemí a dalšími největšími dovozci jsou ty samé 

země v jiném pořadí (Nizozemí, Itálie, Francie). I v případě obchodování s třetími zeměmi má 

Velká Británie zápornou obchodní bilanci. 

Graf 3.2 Extra-obchod zemí EU v roce 2012 

 

Zdroj: Eurostat (2014), pozn. EU (27): 100 % 
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Graf 3.3 zobrazuje vývoj obchodování Velké Británie jak s členy EU, tak i s třetími 

zeměmi. Z grafu je vidět, že větší podíl na obchodu Velké Británie má jak vývoz (pohybuje se 

okolo 15 %, trend je však mírně klesající), tak i dovoz do třetích zemí, nežli obchod v rámci 

zemí EU. Světová finanční krize, která byla započata v roce 2008, se nejvíce promítla do 

dovozu z třetích zemí. Zahraniční obchod Velké Británie bude podrobně analyzován ve třetí 

části této práce. 

Graf 3.3 Vývoj obchodování Velké Británie 

 

Zdroj: Eurostat (2014), pozn.: EU-27: 100 % 

3.3 Možnost vystoupení Velké Británie z EU 
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komplikovaný zejm. kvůli vývoji v posledních letech (vyšší britský HDP, jiná struktura 

rozpočtu, rozšiřování unie o nové státy atd.).  Británie se však rabatu vzdát nechce a požaduje 

výrazné omezení peněz, jež jsou poskytovány z fondů EU na zemědělskou politiku 

a regionální pomoc. Při tvorbě rozpočtu EU se v posledních letech diskutuje o změně 

(snížení) britského rabatu. Pro finanční rámec 2007-2013 byl rabat snížen o 10,5 mld. eur 

(britský návrh slevy byl původně 8 mld. eur). Ale dále britská vláda ustupovat nechce a stojí 

si za zachováním rabatu.  

Podle výzkumů National Institut of Economic and Social Rearch by vystoupení Velké 

Británie z EU způsobilo ekonomický pokles o 2 %. Jiní ekonomové vnímají členství v EU 

jako „zátěž“, která snižuje ekonomický růst každý rok o 3 %. Oblíbeným argumentem proti 

vystoupení je také to, že 3 mil. pracovních míst je závislých na exportu na evropský 

kontinent. Pokud by Británie z EU opravdu vystoupila, neznamenalo by to ale zrušení těchto 

pracovních pozic. Britští podnikatelé by i nadále obchodovali s partnery z jiných zemí v EU 

v rámci Evropského sdružení volného obchodu, stejně jako v případě Švýcarska, Norska, 

Lichtenštejnska a Islandu. Jestliže Británie opustí Evropskou unii, ekonomické důsledky 

budou závislé na dohodnutém rámci spolupráce mezi Británií a EU. Podle profesora 

ekonomie Iaina Begga lze dopad ale těžko kvantifikovat. Byl by blízký nule, v pozitivním 

i negativním smyslu. Naproti tomu britská ekonomka Ruth Lea tvrdí, že EU nepřináší Velké 

Británii žádné výhody. Příkladem je to, že v roce 2006 zvýšil vnitřní trh Unie ekonomickou 

výkonnost všech členských států o 240 mld. eur. Náklady firem na bruselskou byrokracii 

v témže roce byly vypočítány na 600 mld. eur, tedy dvojnásobek. Uznává, že žádné 

výkonnostní statistiky neexistují. Nelze například změřit budoucí investiční chování firem, 

které vnímají Velkou Británii jako evropský prostor s přístupem na vnitřní trh nebo např. vliv 

londýnských politiků na EU
48

. 

Ve svém projevu 23. ledna 2013 o vztazích Británie k EU poukazuje ministerský 

předseda David Cameron na soupeření o práci a ekonomický růst mezi státy v rámci Unie. EU 

jako taková by se podle něj měla změnit, aby zajistila prosperitu a udržela si podporu národů. 

Velká Británie je považována za zemi, která má většinou odlišné názory od ostatních členů. Je 

nezávislá, ale otevřená a brání svoji suverenitu velkým nasazením. K evropským otázkám 

přistupuje spíše praktičtěji, než emocionálně. Premiér poukazuje na budoucnost, kde Británie 

                                                

48 VOLKERY, Carsten. Großbritannien und die EU: Was Brüssel den Briten wirklich bringt. Spiegl [online]. 6. 

2. 2013 [cit. 24. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.spiegel.de/wirtschaft/grossbritannien-lohnt-sich-die-

mitgliedschaft-in-der-eu-a-881589.html 
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chce a bude sehrávat aktivní roli. Vyzdvihuje tři hlavní výzvy: problémy v eurozóně, které 

s sebou přinášejí zásadní změny v Evropě; krize evropské konkurenceschopnosti, kdy 

nastupují nové státy světa a nerovnováha mezi Evropou a občany, která v poslední době 

zásadně narostla a znamená nedostatek demokratické zodpovědnosti, což je pociťováno zejm. 

ve Velké Británii. Pakliže se EU nevypořádá s těmito výzvami, bude hrozit riziko, že Evropa 

neuspěje a Britové budou chtít vystoupit. Britská vláda plánuje vyjednat novou smlouvu 

a změnit celkové uspořádání evropské integrace. Reformovaná EU by měla splňovat 5 zásad:  

1. konkurenceschopnost: v rámci jednotného trhu vytvořit štíhlejší a méně byrokratickou 

Evropu, 

2. flexibilita: vytvořit strukturu, která by vyhovovala diverzifikovaným evropským 

vztahům, 

3. demokratická odpovědnost: evropská smlouva zavazuje členské státy klást základy 

těsnější unie mezi národy. Je ale třeba respektovat práva ostatních,  

4. pravomoci by měly proudit z nadnárodních institucí zpět do členských států 

k národním vládám, 

5. spravedlnost: férové principy pro státy jak uvnitř EU tak i vně.  

Dnes panuje ve Velké Británii rekordní veřejná deziluze týkající se smyslu členství 

v EU. Otázkou pro občany je např. proč by měly být stanovovány podmínky života v jejich 

zemi z centra EU. V následujících letech se bude muset EU dohodnout na změnách 

stávajících smluv k zajištění udržitelnosti eura. Změny by se ale měly nastavit pro celou EU, 

nejen pro Británii. V roce 2015 bude Británie ve volebním manifestu žádat o mandát ke 

sjednání nového uspořádání s evropskými partnery. Britská dolní sněmovna přijala návrh 

zákona, který umožňuje občanům Velké Británie hlasovat v referendu o tom, zda zůstane 

země součástí Evropské unie či vystoupí. Bude-li strana Davida Camerona opět zvolena ve 

volbách, referendum bude vyhlášeno na 31. prosince 2017. Podle průzkumů veřejného mínění 

by asi 56 % Britů hlasovalo pro vystoupení. Proto Cameron apeluje ve svém projevu na 

všechny občany, aby své rozhodnutí pečlivě zvážili
49

. 

Z právního hlediska je vystoupení z Unie možné. Deklaruje to Lisabonská smlouva – 

Smlouva o Evropské unii, kde je v článku 50 odst. 1 uvedeno: „Každý členský stát se 

v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.“ Podle odstavce 2 

                                                

49 David Cameron o vztazích Británie k Evropské unii. In: ČT24 [online]. 23. 1. 2013 [cit. 24. 2. 2014]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-david-cameron-o-vztazich-britanie-k-evropske-

unii/213411034000017 
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potom: „Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. 

S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu 

o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. (…) 

Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu 

Evropského parlamentu.
50

“ 

3.4 Dílčí shrnutí 

Členství Velké Británie v EU bylo od počátku komplikováno faktem, že země nestála 

u budování základů Společenství a nemohla se tak účastnit vytváření pravidel. Jako 

přistoupivší stát se musela těmto pravidlům podřídit stejně jako ostatní státy, které se připojily 

později. Již od začátku bylo členství kritizováno občany Británie i politickými představiteli 

především z důvodu vysokých částek, které Británie odváděla do společného rozpočtu. 

Obyvatelé Británie však prostřednictvím referenda konaného v roce 1975 rozhodli o setrvání 

ve Společenství, avšak dodnes přistupuje země k otázkám integrace zdrženlivě. V současnosti 

se o vystoupení z EU hovoří v důsledku dluhové krize. Konání referenda v roce 2011 bylo 

zamítnuto a občané Británie nyní čekají na další volby do dolní komory parlamentu, po 

kterých (za předpokladu znovuzvolení D. Camerona) by se referendum o setrvání v EU mělo 

konat. 

Do té doby však zůstává Velká Británie právoplatným členem EU, který může těžit 

z výhod členství. Příkladem je využívání výhod vnitřního trhu či společné obchodní politiky, 

kde země vystupuje v rámci EU jako celku a pomáhá upevňovat prestiž tohoto integračního 

seskupení na mezinárodní scéně.  

 

  

                                                

50 Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie: Konsolidované znění. In: Ústřední věstník C 

326 [online] 26. 10. 2012. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm#founding 
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4 ANALÝZA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU VELKÉ 

BRITÁNIE 

Tato kapitola je podrobně zaměřena na zahraniční obchod Velké Británie. První část 

uvádí krátký pohled do historie obchodování Britského impéria, další část se věnuje obchodu 

se zbožím, službami, komerčními aspekty duševního vlastnictví a přímým zahraničním 

investicím. Poslední část práce bude věnována analýze zahraničního obchodu. Za pomoci 

korelační analýzy bude zjištěna závislost britského exportu a importu na faktorech, které 

nejvíce ovlivňují zahraniční obchod. 

4.1 Pohled do historie obchodování 

Obchodní zájmy tehdejšího Britského impéria se zvyšovaly v průběhu staletí 

s rostoucím vlivem nad kontinentální Evropou, zejména kvůli strategickým zájmům 

související s vývozy vlněného zboží. Za vlády Jindřicha VII., který vládl na přelomu 15. a 16. 

století, byla rozšířena britská flotila obchodních lodí, která měla zastoupení při vzniku 

obchodních společností. Největší význam měla tehdy britská Východoindická společnost, 

která byla založena roku 1600 a obchodovala hlavně s bavlnou, hedvábím, čajem nebo opiem. 

V současnosti je společnost pod patronátem soukromých investorů a zabývá se obchodem 

s kávou a čajem. Na rozvoj obchodu Britského impéria mělo také nemalý vliv obchodování 

s otroky, které bylo velmi výnosné. V 18. století začala Británie dovážet velké množství čaje 

z Číny, což bylo příčinou velkých obchodních deficitů. Ty se země snažila vyrovnat vývozem 

opia do Indie
51

.  

Graf 4.1 je příkladem toho, jak vypadal obchod v průběhu 18. století a jakým 

způsobem se už tehdy zpracovávaly údaje o obchodu. Zobrazuje vývoz a dovoz Velké 

Británie do/z Dánska a Norska v letech 1700 až 1780
52

. Tvůrcem tohoto grafu byl známý 

skotský ekonom a statistik William Playfair, který zpracovával data do sloupcových, 

koláčových a spojnicových grafů na přelomu 18. a 19. století a zastával názor, že grafy jsou 

srozumitelnější, než číselné tabulky. 

                                                

51 FERGUSON, Niall, ref. 8 

52 PLAYFAIR, William. The Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary. New York: Cambridge 

University Press, 2005. 248 s. ISBN 0-521-85554-3.  
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Graf 4.1 Obchod Velké Británie s Dánskem a Norskem v 18. století 

 

Zdroj: William Playfair, Commercial and Political Atlas (2005) 

Velká Británie byla zemí, kde se odehrála průmyslová revoluce (jak již bylo uvedeno 

výše) a ovládala trh s nerostnými surovinami. S postupující industrializací dalších budoucích 

velmocí (USA a Německa) ztrácela Británie své dominantní postavení (v námořním 

a finančním sektoru dominovala stále) a podíl na světovém obchodu klesl na jednu čtvrtinu 

v roce 1880 a jednu šestinu v roce 1913. 

Nejprve je třeba uvést vývoj zahraničního obchodu Velké Británie celkově (obchod se 

zbožím, službami atd.) v absolutním vyjádření a to jak v rámci zemí EU, tak i se zbytkem 

světa. Tento vývoj je zachycen v následující tabulce. 

Tabulka 4.1 Vývoj zahraničního obchodu Velké Británie (mld. £) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Extra export 113,70 111,83 113,31 118,97 95,52 123,58 151,19 152,62 

Extra import 153,09 177,99 179,73 181,38 156,90 189,24 209,20 233,40 

Intra export 148,14 187,46 155,37 148,57 116,53 137,92 152,10 153,60 

Intra import 194,76 228,68 208,40 191,34 153,25 182,36 196,20 214,29 

Celkový export 261,83 299,29 268,68 267,55 212,05 261,50 303,29 306,23 

Celkový import 347,86 406,66 388,13 372,72 310,16 371,60 405,41 447,68 

Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 
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Na první pohled je zřejmý vliv hospodářské krize v roce 2009, kdy všechny průměrné 

roční hodnoty poklesly. Nejvíce se krize promítla na vývozu do zemí EU, který poklesl o více 

než 20 %, nejméně pak na dovozu z třetích zemí, který poklesl asi o 13 %. 

4.2 Teritoriální a komoditní struktura zahraničního obchodu se zbožím 

Informace o teritoriální a komoditní struktuře vývozu a dovozu budou čerpány 

z oficiálních stránek Finančního a celního úřadu Jejího Veličenstva (HM Revenue & 

Customs, HMRC). Tímto úřadem jsou pravidelně vydávány mj. Statistiky mezinárodního 

obchodu (Overseas Trade Statistics, OTS), které jsou sestavovány měsíčně, čtvrtletně i ročně 

a poskytují souhrnné i podrobné údaje o více než 9 tisících komodit a 250 partnerských zemí. 

Národní statistický úřad (Office for National Statistics) koordinuje tvorbu těchto statistik 

v rámci obchodování se zbožím na základě platební bilance, jelikož statistika obchodu je 

považována za důležitý ekonomický ukazatel. OTS tedy nezahrnují obchodování se službami 

či komerčními aspekty duševního vlastnictví, nýbrž pouze obchod se zbožím a to mj. za 

použití klasifikace Harmonizovaného systému (HS Nomenclature), jehož správcem je 

Světová celní organizace a na základě něho je zboží zařazeno do celního sazebníku v rámci 

systému TARIC. Harmonizovaný systém v současné době používá více než 200 zemí jako 

základ jejich vlastní celní nomenklatury. Z hlediska HS je v mezinárodním obchodě 

klasifikováno více než 98 % zboží.  

HMRC shromažďuje informace o vývozech a dovozech do/z třetích zemích na základě 

celních prohlášení, v případě zemí EU prostřednictvím průzkumu známého jako Intrastat. 

4.2.1 Komoditní struktura exportu 

Graf 4.2 zobrazuje vývoj komoditní struktury vývozu z Velké Británie v rámci 

obchodování pouze se zeměmi EU. Prvních pět vývozních komodit zůstává v porovnání let 

2008 a 2013 beze změny, pouze v roce 2013 vzrostl export kategorie HS 30 (farmaceutické 

výrobky) oproti exportu kategorie HS 85 (Elektrické stroje, přístroje a zařízení), která klesla 

ze 4. na 5. pozici. Kategorie HS2 27 (nerostná paliva, minerální oleje) zůstává na vrcholu 

žebříčku nejvíce vyvážených komodit ze země. Hodnota vývozu této kategorie činila v roce 

2013 bez mála 29 mld. liber a představuje asi 19 % celkového exportu zboží Velké Británie. 

Ve srovnání s předchozími roky se celková hodnota vývozu nerostných surovin zvyšuje. 

V roce 2008 činila tato hodnota 23,3 mld. liber.  
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U dalších nejvíce vyvážených komodit byl v rámci průměrných ročních statistik mezi 

lety 2008 a 2013 zaznamenán pokles, který se však pohybuje pouze okolo 1 – 2 %. 

Zdroj: HM Revenue & Customs (2014), vlastní zpracování 

Celková hodnota vývozu zboží Velké Británie do třetích zemí činila v roce 2013 

téměř 148,5 mld. liber a oproti roku 2008 (108,1 mld.) narostl. Z hlediska komoditní struktury 

se vyvíjí velmi podobně, jako v případě vývozu do zemí EU. Nejvíce vyváženou komoditou 

je kategorie HS 84 (Jaderné reaktory, kotle) a hodnota vyvezeného množství je 29,9 mld. 

liber. Jak je vidět v grafu 4.3, hodnota této komodity se zvýšila z 20,4 mld. liber v roce 2008. 

I když vývoz jaderných reaktorů v ročním průměru narůstá, jejich procentuální podíl na celém 

exportu zůstává téměř beze změny. Patrné je to v případě vývozu vozidel, jejichž procentuální 

podíl narůstá. V absolutním vyjádření se jedná o nárůst z 10,0 mld. v roce 2008 na 18,4 mld. 

v roce 2013. Tři další kategorie zůstávají beze změny z hlediska podílu na vývozu, jejich 

absolutní hodnoty však narůstají. Snížil se podíl vývozu nerostných surovin a do pěti nejvíce 

vyvážených komodit se dostala kategorie HS2 30 (Farmaceutické výrobky). 

Graf 4.2 Vývoj komoditní struktury exportu v rámci EU v letech 2008 a 2013 
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Zdroj: HM Revenue & Customs (2014), vlastní zpracování 

4.2.2 Teritoriální struktura exportu 

Vývoj teritoriální struktury exportu Velké Británie je znázorněn v tabulce 4.2, která 

zobrazuje 20 největších exportních partnerů této země celkově, zahrnuje tedy jak Evropskou 

unii, tak i třetí země. Největšími obchodními partnery co do vývozu Velké Británie v rámci 

EU jsou Německo, Nizozemsko, Francie, Irsko a Belgie. Mezi největší světové obchodní 

partnery patří jednoznačně Spojené státy americké, dále Čína, Švýcarsko, Spojené arabské 

emiráty a Jižní Korea.   

Z tabulky lze vidět dopad ekonomické krize v roce 2009, kdy většina hodnot exportu 

z Británie poklesla. Dále je patrný rostoucí vývoz do Číny. Ve srovnání s rokem 2005, kdy se 

do Číny vyvezlo zboží v hodnotě necelých 3 mld. liber, v roce 2013 je tato suma odhadována 

na 11,5 mld. liber. Opačným příkladem je Španělsko, do kterého dováží Británie čím dál 

méně. Ze zhruba 10,5 mld. liber v roce 2005 klesala hodnota vývozu na necelých 

(odhadovaných) 8,5 mld. liber v roce 2013. 
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Graf 4.3 Vývoj komoditní struktury exportu do třetích zemí v letech 2008 a 2013 
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Tabulka 4.2 Top 20 exportních partnerů Velké Británie (mil. £) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

USA 31 153 32 158 32 239 34 964 33 570 37 413 39 007 40 344 39 740 

Německo 22 883 27 139 24 486 28 411 24 799 28 376 33 161 32 745 30 744 

Nizozemsko 12 625 16 597 14 941 19 315 17 579 20 528 22 863 23 987 23 896 

Francie 19 798 29 005 17 922 18 716 17 997 20 261 23 241 22 085 22 486 

Irsko 16 186 17 179 17 588 18 588 15 486 16 348 17 332 16 894 18 113 

Belgie 11102 13 068 11 745 13 035 10 527 12 930 15 458 13 992 13 622 

Čína 2 824 3 279 3 781 4 870 5 129 7 225 8 772 9 892 11 584 

Španělsko 10 602 12 460 9 879 10 023 8 972 9 690 9 499 8 266 8 441 

Itálie 8 749 9 452 9 093 9 284 8 215 8 786 9 926 7 921 8 385 

Švýcarsko 5 128 4289 3845 4 607 3879 5 218 5 375 6 513 5 834 

UAE 5 576 3 640 2 756 3 686 3 556 3 892 4 715 5 161 5 834 

Jižní Korea 1 641 1 702 1 813 2 407 2 026 2 205 2 516 4 572 5 827 

Švédsko 4 554 5 152 4 862 5 080 4 106 5 405 6 115 5 649 5 624 

Hong Kong 3 104 2 872 2 651 3 470 3 512 4 202 5 062 5 037 5 256 

Rusko 1 879 2 069 2 833 4 132 2 286 3 451 4 781 5 516 5 182 

Indie 2 812 2 704 2 964 4 119 2 893 3 952 5 411 4 554 5 052 

Japonsko 3 812 4 013 3 762 3 685 3 363 4 101 4 395 4 579 4 470 

Kanada 3 284 3 877 3 287 3 596 3 616 4 318 4 848 4 363 4 236 

Singapur 2 089 2 325 2 465 2 727 2 846 3 284 3 641 4 242 4 118 

Austrálie 2 521 2 431 2 513 2 961 2 795 3 175 4 179 4 424 4 050 

Zdroj: HMRC, Overseas Trade Statistics, 2012. Pozn. rok 2013 je odhadován 

Největší obchodní partneři Velké Británie a nejvíce vyvážené komodity do těchto 

zemí (data z poslední zprávy HMRC – prosinec 2013
53,54

): 

 USA: HS2 84 (Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení), HS2 27 

(Nerostná paliva, minerální oleje, živičné látky, minerální vosky), 

 Německo: HS2 27 (Nerostná paliva, minerální oleje, minerální vosky), HS2 84 

(Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení), 

 Francie: HS2 27 (Nerostná paliva, minerální oleje, minerální vosky), HS2 71 

(Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé 

kovy; bižuterie; mince), 

 Nizozemsko: HS2 27 (Nerostná paliva, minerální oleje, minerální vosky), HS2 

30 (Farmaceutické výrobky), 

                                                

53 HM REVENUE & CUSTOMS. Overseas Trade Statistics – EU Archive [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné 

z: https://www.uktradeinfo.com/Statistics/EUOverseasTrade/Pages/ArchiveEU.aspx 

54 HM REVENUE & CUSTOMS. Overseas Trade Statistics – Non EU Archive [online]. [cit. 21. 3. 2013]. 

Dostupné z: https://www.uktradeinfo.com/Statistics/EUOverseasTrade/Pages/ArchiveEU.aspx 
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 Irsko: HS2 27 (Nerostná paliva, minerální oleje, minerální vosky), HS2 85 

(Elektrické stroje, přístroje a zařízení; přístroje pro záznam a reprodukci 

televizního obrazu a zvuku). 

4.2.3 Komoditní struktura importu 

V roce 2013 se podle odhadů britského statistického úřadu dovezlo ze zemí EU do 

Velké Británie zboží v celkové hodnotě 217 mld. liber. Ve srovnávaném roce 2008 to bylo 

176,9 mld. liber, což značí růst celkové hodnoty importu zboží ze zemí EU. Hodnota importu 

dlouhodobě převyšuje hodnotu exportu, saldo zahraničního obchodu se zbožím je tedy 

záporné.  

Ze zemí EU je ve Velké Británii nejvíce poptáváno zboží kategorie HS2 87 (Vozidla 

jiná než kolejová). Za rok 2013 se podle odhadů celkově dovezlo množství této komodity 

v hodnotě 33,3 mld. liber. V roce 2008 byla dovezena vozidla v hodnotě téměř 30 mld. liber, 

tzn., že průměrné roční hodnoty dovozu této komodity kolísá a její procentuální podíl se 

pohybuje okolo 17 % dovozů ze zemí EU. Další nejvíce dováženou komoditou z EU je 

kategorie HS2 84 (Jaderné reaktory, kotle, stroje), jejíž podíl na struktuře dovozu do Británie 

ve sledovaném období klesá, jak je vidět v následujících grafech. Dalšími komoditami jsou 

HS2 85 (Elektrické stroje, přístroje a zařízení), HS2 27 (Nerostná paliva, minerální oleje), 

HS2 30 (Farmaceutické výrobky) a HS2 39 (Plasty a výrobky z nich), jejichž podíl na 

celkovém dovozu z EU se pohybuje mezi 4 a 10 %.  

Zdroj: HM Revenue & Customs (2014), vlastní zpracování 
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Graf 4.4 Vývoj komoditní struktury importu z EU v letech 2008 a 2013 
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Dovoz z třetích zemí do Velké Británie stejně jako v případě dovozu ze zemí EU 

postupně narůstá. Ve sledovaném období narostla hodnota ze 163,1 mld. liber v roce 2008 na 

192,3 mld. liber v roce 2013. V případě třetích zemí jsou průměrné roční hodnoty importu 

opět vyšší než hodnoty exportu ve stejném období, což potvrzuje záporné saldo obchodní 

bilance. 

Nejvíce poptávanou komoditou ve Velké Británii je z třetích zemí kategorie HS2 27 

(Nerostná paliva, minerální oleje). Její podíl na komoditní struktuře je v porovnávaných 

letech stejný, hodnota v absolutním vyjádření se zvyšuje (2008: 34,2 mld. liber, 2013: 

41,0 mld. liber). Druhou nejvíce dováženou komoditou z třecích zemí je HS2 84 (Jaderné 

reaktory, kotle, stroje), poptávka po ní se zvyšuje (2008: 19,0 mld. liber, 2013: 25,6 mld. 

liber). Dalšími nejvíce dováženými komoditami jsou HS2 85 (Elektrické stroje a zařízení), 

HS2 71 (Perly, drahokamy, drahé kovy) či HS2 88 (Letadla, kosmické lodě), jejichž 

procentuální podíly na celkovém dovozu z třetích zemí se pohybují okolo 4 – 10 %. 

Zdroj: HM Revenue & Customs (2014), vlastní zpracování 

Zajímavým srovnáním je import ze zemí EU s importem z třetích zemí. Z hlediska 

komoditní struktury je největší rozdíl v dovozu vozidel. Zatímco ze zemí EU jsou vozidla 

dovážená ve velkém, ze třetích zemí zaujímají až 6. místo. 

Graf 4.5 Vývoj komoditní struktury importu z třetích zemí v letech 2008 a 2013 
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4.2.4 Teritoriální struktura importu 

Největší partnery Velké Británie v rámci importu znázorňuje tabulka 4.3. Pokud se 

jedná o dovoz z Evropské unie, největšími partnery Británie jsou Německo, Nizozemsko, 

Francie, Belgie a Itálie. V případě světových obchodních partnerů, tzn. mimo EU, je se jedná 

o Čínu, USA, Norsko, Švýcarsko a Japonsko. Německo, jakožto největší dovozní partner 

Velké Británie celkově (v rámci EU i třetích zemí) si drží první pozici po celé sledované 

období. Od roku 2005 vzrostla hodnota importu z Německa o 18 mld. liber. Podobně jsou na 

tom hodnoty dovozu z Číny, které od roku 2005 vzrostly o více než 18 mld. liber v roce 2013 

nebo v případě Indie, jejíž dovozní hodnoty se v tomto období více než zdvojnásobily.  

Také v případě dovozu je patrný vliv hospodářské krize na obchodování. Téměř 

u všech zemí uvedených v tabulce průměrná roční hodnota importu v roce 2009 klesla. 

Výjimkami jsou Čína, Irsko, Polsko a Indie, u kterých průměrná hodnota nepatrně vzrostla.  

 

Tabulka 4.3 Top 20 importních partnerů Velké Británie (mil. £) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Německo 37 512 40 010 44 309 44 447 39 697 45 580 49 388 51 949 55 320 

Nizozemí 19 096 20 693 22 772 25 316 21 514 26 163 28 411 31 195 33 957 

Čína 13 194 15 559 18 794 21 968 22 871 28 228 30 156 30 021 31 576 

USA 22 993 26 367 26 365 28 877 28 422 31 352 30 296 31 454 30 983 

Francie 20 143 21 310 21 726 23 147 20 548 21 792 23 288 23 451 24 759 

Belgie 13 320 14 244 14 854 16 105 14 894 17 016 18 842 18 164 19 926 

Norsko 12 444 14 791 14 595 20 646 15 085 19 459 24 245 21 566 16 774 

Itálie 11 972 12 553 13 284 14 052 12 148 14 003 14 206 14 397 15 135 

Španělsko 9 635 10 456 10 129 10 289 9 119 9 963 10 828 10 402 11 936 

Irsko 10 011 10 398 11 248 12 013 12 238 12 732 12 982 12 752 11 907 

Švýcarsko 4 000 4 474 4 878 5 955 5 724 8 428 7 688 9 010 7 785 

Polsko 2 146 3 190 3 609 4 218 4 609 6 013 7 059 7 365 7 723 

Švédsko 5 235 5 748 5 245 6 702 5 416 6 507 7 532 9 002 7 382 

Japonsko 8 732 7 984 7 981 8 106 6 232 7 529 8 509 8 162 7 211 

Hong Kong 6 719 7 494 6 988 7 659 7 178 7 553 7 326 7 063 6 973 

Rusko 5 063 5 826 5 488 6 694 4 452 5 172 7 264 8 404 6 911 

Indie 2 833 3 188 3 773 4 266 4 325 5 447 5 869 5 993 6 182 

Turecko 3 617 4 037 4 729 4 676 4 317 5 050 5 398 5 669 5 946 

Kanada 4 242 5 040 5 868 6 251 5 270 6 810 6 252 5 835 5 753 

Dánsko 3 801 4 626 3 415 3 841 3 764 4 067 6 050 5 812 5 313 

Zdroj: HMRC, Overseas Trade Statistics, 2012. Pozn. rok 2013 je odhadován 

Největší obchodní partneři Velké Británie a nejvíce dovážené komodity z těchto zemí 

(data z poslední zprávy HMRC – prosinec 2013
55

): 

                                                

55 HM REVENUE & CUSTOMS, ref. 53 
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 Německo: HS2 87 (Vozidla jiná než kolejová), HS2 84 (Jaderné reaktory, 

kotle, stroje a mechanická zařízení), 

 Nizozemsko: HS2 85 (Elektrické stroje, přístroje a zařízení; přístroje pro 

záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku), HS2 27 (Nerostná paliva, 

minerální oleje; živičné látky; minerální vosky), 

 Čína: HS2 84 (Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení), HS2 85 

(Elektrické stroje, přístroje a zařízení; přístroje pro záznam a reprodukci 

televizního obrazu a zvuku), 

 USA: HS2 84 (Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení), HS2 88 

(Letadla, kosmické lodě), 

 Francie: HS2 87 (Vozidla jiná než kolejová), HS2 84 (Jaderné reaktory, kotle, 

stroje a mechanická zařízení). 

4.3 Odvětvová a teritoriální struktura zahraničního obchodu se službami 

Jelikož se sektor služeb podílí na celkovém zahraničním obchodu Velké Británie 

v menší míře, než v případě obchodu se zbožím, bude tato oblast zmíněna jen okrajově. Velká 

Británie je 2. největším vývozcem (hned po USA) a 3. největším dovozcem (po USA 

a Německu) komerčních služeb na světě. Podíl na světovém vývozu služeb činí asi 7 %, 

dovoz zaujímá asi 5,4 %.  Z hlediska obchodní bilance služeb vykazuje Británie přebytek, 

který je největší na světě. 

Poslední zpráva o zahraničním obchodě se službami byla vydána Národním 

statistickým úřadem v lednu 2014 a obsahuje informace do roku 2012
56

. Objem exportu 

služeb (kromě cestovního ruchu, dopravy a bankovních služeb) z Velké Británie činil 103,828 

mil. liber v roce 2012 a představuje 7 % nárůst oproti předchozímu roku (2011: 37,311 mil. 

liber). V případě importu se objem služeb také zvyšuje, ze 43,564 mil. liber v roce 2011 

vzrostla hodnota na 46,399 mil. liber v roce 2012. Jak je vidět v grafu 4.6, hodnota exportu 

v roce 2012 narostla poměrově více, než hodnota importu. Přebytek obchodní bilance služeb 

činil v tomto roce 57,430 mil. liber, což je o 7 % více oproti roku 2011.  

                                                

56 OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS. International Trade in Services, 2012 [online]. [cit. 22. 3. 2014]. 

Dostupné z: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_351160.pdf 
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Graf 4.6 Vývoj zahraničního obchodu Velké Británie se službami (mil. £) 

 

Zdroj: Office for National Statistics (2014), vlastní zpracování 

4.3.1  Odvětvová struktura 

Struktura vývozu služeb v letech 2008 a 2012 podle odvětví je znázorněna v tabulce 

4.4. Nejvíce vyváženými službami jsou finanční služby, jejichž podíl ale ve srovnání s rokem 

2008 poklesl. Co se týče importu služeb v těchto letech, ve Velké Británii jsou nejvíce 

poptávány služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž podíl také poklesl. Roste podíl v importu 

dopravních a pojišťovacích služeb. 

Tabulka 4.4 Odvětvová struktura exportu a importu služeb dle odvětví v letech 2008 a 2012 (mil. £) 

mil. £ Export Import 

 
2008 2012 2008 2012 

Finanční služby 54 771 45 960 13 527 11 217 

Cestovní ruch 19 598 23 178 37 256 32 585 

Doprava 21 121 22 072 19 712 21 047 

Pojišťovnictví 13 242 15 078 1 641 3 503 

Administrativní a informační služby 7 117 9 449 3 540 4 319 

Licenční poplatky 7 981 7 993 5 448 5 323 

Komunikace 5 098 6 008 4 204 4 482 

Kulturní, zábavní a rekreační služby 2 219 3 405 1 094  451 

Veřejná správa 2 221 2 211 4 091 3 932 

Stavebnictví 1 228 1 509 1 121 1 459 

Ostatní služby 43 597 56 490 24 870 31 043 

Celkem 178 193 193 353 116 504 119 361 

Zdroj: Office for National Statistics (2014) 
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4.3.2 Teritoriální struktura 

Největší obchodní partneři Velké Británie v oblasti vývozu a dovozu služeb jsou 

znázorněni v následujících grafech. V případě exportu i importu jsou jednoznačně největším 

partnerem USA, kam Británie vyváží (a odkud dováží) jednu třetinu celkových služeb. Za rok 

2012 činila hodnota vývozu služeb do USA 22,759 mil. liber a hodnota dovozu z USA 10,654 

mil. liber. Dalšími největšími partnery Velké Británie co do exportu služeb jsou Irsko (6,346 

mil. liber), Švýcarsko (6,248 mil. liber) a Německo (6,018 mil. liber). V případě importu 

služeb jsou hlavními partnery Británie kromě USA také Německo (4,102 mil. liber), Francie 

(3,518 mil. liber) a Irsko (2,597 mil. liber).  

Graf 4.7 Export služeb v roce 2012                               Graf 4.8 Import služeb v roce 2012 

Zdroj: Office for National Statistics (2014) 

4.4 Přímé zahraniční investice 

Velká Británie patří mezi největší příjemce přímých zahraničních investic na světě. 
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Základními investičními pobídkami v Británii jsou granty ze strukturálních fondů EU. 

V programovacím období 2000 – 2006 získala země 15,9 mld. eur (asi 13,3 mld. liber), pro 

období 2007 – 2013 to bylo 9,4 mld. eur (asi 7,9 mld. liber) a v období 2014 – 2020 může 

obdržet až zhruba 23,9 mld. eur (20 mld. liber)
57

. 

Rozdíl mezi přímými zahraničními investicemi ve Velké Británii a britskými 

zahraničními investicemi v zahraniční byl za rok 2012 záporný. K největším zahraničním 

investorům v Británii patří firmy z USA, Nizozemska, Německa a Indie. Nejvíce PZI je 

realizováno v oblasti fúzí a akvizic, méně pak na nové projekty a rozšíření stávajících kapacit. 

Z hlediska odvětvové struktury největší PZI v Británii míří do sektorů energetiky 

a bankovnictví. Následující tabulka zobrazuje vývoj PZI zahraničních investorských firem ve 

Velké Británii. 

Tabulka 4.5 Zahraniční investice ve Velké Británii (mld. £) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Přímé investice 48,4 49,0 32,1 31,9 39,4 

Portfoliové investice 

(do 10 % vlastnictví společnosti) 
128,9 211,0 94,9 -19,9 -92,5 

Ostatní investice -716,2 -440,8 220,6 186,2 26,2 

Zdroj: Office for National Statistics (2014) 

Největšími příjemci přímých zahraničních investic Velké Británie jsou Španělsko, 

Nizozemsko, USA, Austrálie, Lucembursko, Francie a Rusko. V následující tabulce je 

zobrazen vývoj PZI Velké Británie v zahraničí. 

Tabulka 4.6 Investice Velké Británie v zahraničí (mld. £) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Přímé investice 99,6 25,2 25,5 66,6 48,2 

Portfoliové investice 

(do 10 % vlastnictví společnosti) 
-123,2 164,7 76,8 7,3 118,8 

Ostatní investice -645,8 -358,7 240,0 105,1 -223,1 

Zdroj: Office for National Statistics (2014) 

  

                                                

57 BUSINESSINFO. Velká Británie. Investiční klima [online]. [cit. 22. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/velka-britanie-investicni-klima-19078.html 
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4.5 Obchod s komerčními aspekty duševního vlastnictví 

Duševním vlastnictvím se rozumí výrobky, umělecká díla či postupy, které byly 

vytvořeny a svému tvůrci poskytují konkurenční výhodu. Do duševního vlastnictví je řazeno 

průmyslové vlastnictví (vynálezy, obchodní značky, zeměpisná označení původu, průmyslové 

vzory, nové odrůdy rostlin), umělecká díla chráněná autorským právem (literární či výtvarná 

díla, televizní vysílání reklama, software, databáze) a obchodní strategie (obchodní tajemství, 

know-how). Podle typu duševního vlastnictví je rozlišováno několik forem ochrany jako 

patenty, obchodní značky či autorská práva.  Práva duševního vlastnictví stanovuje Světová 

organizace duševního vlastnictví, ale jedná se spíše o právní předpisy členských zemí EU, 

podle kterého se vlastníci řídí
58

.   

Stejně jako zboží a služby, i duševní vlastnictví je předmětem mezinárodního obchodu 

a často jsou se zbožím a službami v úzkém spojení na základě patentu, ochranné známky 

apod. Problematika duševního vlastnictví je zpracována v dohodě TRIPS (Dohoda 

o obchodních aspektech duševního vlastnictví), kterou spravuje Světová obchodní organizace 

a která vznikla za účelem omezování překážek mezinárodního obchodu a ochrany práv 

duševních vlastnictví.   

Velká Británie je členem Evropské patentové organizace, která byla zřízena v říjnu 

1977 a v současné době má 38 členů. Země také patří do členské základny Světové 

organizace duševního vlastnictví (WIPO – World Intellectual Property Organization), která 

byla založena roku 1970 a představuje specializovanou agenturu OSN. Jejím úkolem je 

chránit duševní vlastnictví na základě spolupráce mezi 179 členskými zeměmi. Tato 

organizace vydává roční statistické přehledy související s problematikou duševního 

vlastnictví.  

Graf 4.9 zobrazuje množství podaných žádostí na patent, obchodní značku 

a průmyslový vzor v Británii a jejich vývoj od roku 1998 do roku 2012. 

                                                

58 EUROPA. Práva duševního vlastnictví [online]. [cit. 22. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_cs.htm# 
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Graf 4.9 Vývoj podaných patentů, obchodních značek a průmyslových vzorů ve Velké Británii 

 

Zdroj: WIPO (2014) 

4.6 Analýza faktorů ovlivňující zahraniční obchod Velké Británie 

Dnešní doba je charakteristická trendem globalizace a stále hlubší internacionalizací. 

Závislost ekonomik na sobě se stále zvyšuje a v mezinárodním obchodě mají velkou váhu 

různé faktory, které tento obchod ovlivňují. Faktory (které byly popsány v kapitole 2.6.2) 

budou předmětem analýzy v této části práce. Nejprve je ale nutno stručně charakterizovat 

metodu korelační analýzy, pomocí níž bude vyjádřena míra závislosti vybraných faktorů na 

exportu a importu Velké Británie. Všechny zkoumané hodnoty spadají do období 2001 až 

2012. 

4.6.1 Korelační analýza 

Korelační analýza je statistická metoda zabývající se závislostmi mezi veličinami 

(proměnnými). Jedná se o vysvětlovanou (závislou) veličinu, označovanou jako y 

a vysvětlující (nezávislou), označovanou jako x. Pomocí korelační analýzy je z naměřených 

hodnot zjištěno, zda je předpokládaná závislost mezi proměnnými průkazná či nikoliv, 

případně jak je tato závislost těsná. 

Mezi dvěma sledovanými veličinami je předpokládána lineární závislost. Míra 

závislosti je určována pomocí korelačního koeficientu, značeného R, který může nabývat 

hodnot od -1 do +1 podle těsnosti závislostí hodnot. V případě kladné korelace hodnoty obou 

proměnných stoupají zároveň, je-li korelace záporná, hodnota jedné proměnné stoupá a druhé 

klesá. Pokud je koeficient roven 0, neexistuje lineální vztah (veličiny jsou naprosto 
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nezávislé)
59

. Pokud spolu dvě veličiny korelují, jsou pravděpodobně provázané. Tento vztah 

však nemusí znamenat kauzální souvislost, tzn., že by jeden byl příčinou a druhý následkem. 

V rámci této práce bude výpočet proveden pomocí programu Microsoft Excel.  

4.6.2 Analýza faktorů ovlivňující britský export 

Pro analýzu faktorů, kterými je celkový britský export ovlivňován, byly vybrány hrubé 

domácí produkty největších obchodních partnerů, směnné relace, kurz GBP vůči USD a ceny 

nerostných surovin. U všech vybraných faktorů je předpokládán kladný směr korelace, tzn. 

s růstem jedné hodnoty poroste i hodnota druhá. 

Výkonnost ekonomiky největších obchodních partnerů 

Jak již bylo uvedeno dříve, největšími obchodními partnery Velké Británie co do 

exportu jsou Spojené státy americké, Německo a Nizozemí. Analýza spočívá ve zjištění 

závislosti celkového britského exportu na HDP těchto zemí. Pomocí korelační analýzy bude 

vyjádřena míra závislosti hodnot y (export Velké Británie) na hodnotách x (HDP zemí). 

Pomocí indexu determinace (R
2
) bude odmocněním zjištěn index korelace (R), který stanoví 

míru závislosti těchto dvou veličin. Čím více se index blíží k 1, tím vyšší je míra závislosti. 

Pomocí generované regresní funkce bude následně zjištěno, v jaké míře se projeví změna 

amerického HDP na celkovém exportu Velké Británie. 

Graf 4.10 Závislost vývoje UK exportu na vývoji HDP USA 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                

59 BUDÍKOVÁ, M., M. KRÁLOVÁ a M. BOHUMIL. Průvodce základními statistickými metodami. Praha: 

Grada Publishing, 2010. 272 s. ISBN 978-80-247-3243-5. 
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Odmocněním indexu determinace nabývá index korelace hodnoty 0,770519, což značí 

vyšší míru závislosti. Funkce, která je vyjádřením lineárního vztahu britského exportu 

a amerického HDP, říká, že pokud se americký HDP zvýší o 1 mld. USD, celkový britský 

export vzroste o 27,4 mil. USD. 

Graf 4.11 Závislost vývoje UK exportu na vývoji HDP Německa 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě Německého HDP je závislost nepatrně nižší, jak vypovídá index korelace, 

který je roven 0,670149. Pokud se německý HDP zvýší o 1 mld. USD, celkový britský export 

vzroste o 66,7 mil. USD, což je více, než v případě porovnání s USA. Tento jev může být 

způsoben větší propojeností těchto dvou ekonomik v rámci EU. 

Graf 4.12 Závislost vývoje UK exportu na vývoji HDP Nizozemska 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Index korelace v případě nizozemského HDP je roven 0,662948. Se změnou 

nizozemského HDP o 1 mld. se celkový britský export změní o 244,8 mil. USD. Tato změna 

může být zapříčiněna existencí nizozemského přístavu Rotterdame, největšímu přístavu 

v Evropě. Díky tomuto přístavu, přes který plynou velké objemy zboží, se v mnoha případech 

jedná o tranzitivní zemi a statistika zahraničního obchodu tak může být zkreslena. 

Porovnáním třech indexů determinace bylo zjištěno, že míra závislosti britského exportu klesá 

s klesající hodnotou exportu do těchto zemí. Nejvyšší index korelace byl naměřen v případě 

USA jakožto největšího obchodního partnera.  

Směnné relace a měnový kurz 

Graf 4.13 Závislost vývoje UK exportu na vývoji směnných relací 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Směnné relace ovlivňují export Velké Británie ve velice malé míře, jak tomu napovídá 

index korelace, který je roven 0,140357. Výchozím rokem za sledované období je považován 

rok 2008. Se změnou směnných relací o jeden bod nahoru se hodnota celkového britského 

exportu zvýší asi o 6,87 mld. USD. 
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Graf 4.14 Závislost vývoje UK exportu na vývoji měnového kurzu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Britská libra vůči americkému dolaru kolísá ve sledovaném období (2001 – 2012) od 

1,4 do 2 USD za jednu GBP. Závislost exportu z Británie na vývoji měnového kurzu libry je 

rovněž velice malá. Index korelace je v tomto případě roven 0,386911. Pokud se kurz zvýší 

o 0,1 USD za 1 GBP, britský export se zvýší o 14,47 mld. USD. 

Cena nerostných surovin 

Jelikož Velká Británie těží ropu především v oblasti Severního moře, následující 

analýza vychází z vývoje ceny ropy Brent, která se využívá k ocenění dvou třetin světových 

dodávek ropy. 

Graf 4.15 Závislost UK exportu na vývoji cen ropy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.15 zobrazuje závislost britského exportu na ceně ropy Brent. Podle indexu 

korelace (0,87046) je tento vztah mnohem silnější, než tomu bylo v případě předchozích 

faktorů. Generovaná funkce vyjadřuje, že pokud se cena ropy zvýší o 10 USD za barel, 

celkový britský export se zvýší o 17,6 mld. USD. 

Graf 4.16 Závislost UK exportu na vývoji cen zemního plynu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Míra závislosti ceny zemního plynu a britského exportu je téměř stejná, jako v případě 

ceny ropy. Index korelace je roven 0,837377. Se změnou ceny zemního plynu o 1 USD za 

mil. Btu
60

 se britský export změní o 19,7 mld. USD. Jedná se o nejvíce vyvážené komodity 

z Velké Británie, což potvrzuje vyšší indexy korelace, než už předchozích faktorů. Analýza 

vybraných faktorů potvrdila kladný směr korelace u každého z nich. 

4.6.3 Analýza faktorů ovlivňující britský import 

Stejně jako export, i import je ovlivňován mnoha faktory. V prvé řadě se jedná 

o hrubý domácí produkt, coby faktor, který by měl HDP ovlivňovat ve velké míře. Opět bude 

celkový britský import položen na osu y a zkoumané faktory na osu x. Také u všech těchto 

faktorů je předpokládána kladný směr korelace. 

Výkonnost britské ekonomiky 

                                                

60 Btu – British thermal unit (britská tepelná jednotka), tradiční jednotka energie. 1 Btu = 1 055,05585 J.  
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Graf 4.17 Závislost UK importu na vývoji UK HDP 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnota indexu korelace je případě vztahu celkového britského importu a britského 

HDP 0,868044, což značí vysokou míru závislosti. Po dosazení do funkce bylo zjištěno, že 

pokud se britský HDP zvýší o 1 mld. USD, celkový britský import vzroste o 290 mil. USD. 

Směnné relace a měnový kurz 

Graf 4.18 Závislost UK importu na vývoji směnných relací 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závislost britského importu na vývoji směnných relací je dle indexu korelace 

(0,152643) velmi nízká. Se zvýšením hodnoty směnných relací o 1 bod vzroste celkový 

britský import o 17,4 mld. USD. 
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Graf 4.19 Závislost UK importu na vývoji měnového kurzu 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě měnového kurzu je závislost dovozu na změnách britské libry podobná, 

jako v případě exportu. Index korelace zde nabývá hodnoty 0,520481. S růstem kurzu o 0,1 

USD za 1 GBP vzroste import Velké Británie o 45,3 mld. USD. 

Ceny nerostných surovin 

Graf 4.20 Závislost UK importu na vývoji ceny ropy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Porovnáním indexů korelace v případě cen ropy bylo zjištěno, že celkový britský 

import je více závislý na změnách ceny ropy, než export. Index korelace je roven 0,914166, 

což značí velice vysokou míru závislosti. Dosazením 10 USD coby částky zvýšení ceny ropy 

se celkový britský import zvýší o 43 mld. USD. 
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Graf 4.21 Závislost UK importu na vývoji cen zemního plynu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Posledním zkoumaným faktorem ovlivňující celkový britský import je cena zemního 

plynu. Vývoj cen zemního plynu ovlivňuje export i import téměř stejnou měrou. Index 

korelace je o několik desetin vyšší (0,895209), nežli u exportu. Pokud se cena zemního plynu 

zvýší o 1 USD, import Velké Británie se zvýší o 49,1 mld. USD.  

Analýzou byl potvrzen kladný směr korelace u všech zkoumaných faktorů. V případě 

směnných relací a měnového kurzu je podle grafů korelace velice slabá. 

4.7 Dílčí shrnutí 

Britské impérium si díky britské Východoindické společnosti, obchodu s otroky či 

značným koloniím vybudovalo významný vliv ve světě. S nástupem industrializace ale země 

ztrácela své výsadní postavení a na světovou scénu přicházely další budoucí velmoci. Do dnes 

si ale Velká Británie udržela dominantní postavení v námořním a finančním sektoru. 

Z hlediska obchodu se zbožím země nejvíce vyváží v rámci EU nerostné suroviny a do 

třetích zemí jaderné reaktory či vozidla. Poptávka je orientovaná především na vozidla ze 

zemí EU a nerostné suroviny z třetích zemí. Největšími obchodními partnery co do vývozu 

jsou Spojené státy americké, Německo, Nizozemí (ačkoli se díky největšímu přístavu 

v Evropě, Rotterdam, může v mnoha případech jednat o tranzitivní zemi) či Francie. 

V případě dovozu je největším partnerem Německo, dále Nizozemí, Čína a USA. Saldo 

zahraničního obchodu se zbožím je záporné, v případě služeb se jedná o kladnou bilanci. 
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Pomocí korelační analýzy bylo zkoumáno několik vybraných faktorů, které ovlivňují 

zahraniční obchod Velké Británie. Z hlediska exportu byly analyzovány hrubé domácí 

produkty tří největších obchodních partnerů, kterými jsou USA, Německo a Nizozemí. Na 

základě porovnání indexů korelace bylo zjištěno, že celkový britský export je nejvíce 

ovlivněn změnami HDP USA. Dalšími zkoumanými faktory byly směnné relace a kurz 

britské libry. V obou těchto případech byla korelace kladná, ale velmi nízká. Analýza cen 

nerostných surovin potvrdila rovněž kladnou korelaci a korelační indexy poukázaly na 

největší vliv těchto faktorů na celkový britský export. 

Import do Velké Británie je ovlivňován podobnými faktory, jako export. Především 

byla zkoumána závislost britského importu na HDP této země. Analýza potvrdila kladnou 

korelaci a silnou závislost. Dále byly zkoumány směnné relace, které prokázaly kladnou, ale 

velice slabou korelaci. V případě měnového kurzu je závislost silnější. Změny kurzu britské 

libry budou tedy více ovlivňovat hodnotu britského importu, nežli exportu. Analýza závislosti 

importu na vývoji cen nerostných surovin prokázala velice silnou korelaci. Ceny nerostných 

surovin budou pravděpodobně ovlivňovat celkový britský import ve větší míře, nežli export. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zhodnotit vliv vybraných faktorů ovlivňujících zahraniční obchod 

Velké Británie. Za pomoci korelační analýzy byly zjištěny míry závislosti britského exportu 

a importu na HDP hlavních obchodních partnerů, dále na vývoji směnných relací a měnového 

kurzu a také na vývoji cen nerostných surovin. Porovnáním měr závislosti bylo zjištěno, který 

z těchto faktorů má na export a import větší či menší vliv a jak se jeho změna promítne na 

hodnotách exportu a importu. 

První kapitola této práce byla věnována charakteristice Velké Británie. Vliv této země 

v podobě tehdejšího Britského impéria se rozšiřoval do všech koutů světa a jako jedna 

z nejsilnějších velmocí devatenáctého století se rozpínala přes čtvrtinu světa. V současné době 

je tato země považována za jednu z vedoucích obchodních mocností, takže navzdory 

dekolonizačním procesům, válkám a dalším negativním událostem si země udržuje své 

postavení ve světě. Je považována za druhou nejsilnější ekonomiku v Evropě a šestou na 

světě. Na domácím produktu se nejvíce podílí sektor služeb, kterému dominují obchodní 

a finanční služby. Stejně jako většina rozvinutých států se podílí na pomoci chudým zemím, 

považuje se za druhého největšího poskytovatele rozvojové pomoci. 

Zahraniční obchod, jehož význam je postupem času stále vyšší, se vyvíjel již od dob 

zámořských objevů a v průběhu času jej ovlivňovala politika liberalizace obchodu s politikou 

protekcionistických opatření. Kromě vývoje mezinárodního obchodu byly uvedeny a popsány 

faktory, které tento obchod nejvíce ovlivňují. Jedná se především o výkonnost a otevřenost 

daných ekonomik, podnikatelské prostředí a politickou situaci, vývoj cen nerostných surovin 

jako jedněch z nejvíce obchodovaných komodit ve světě a mnoho dalších. 

Problematikou členství Velké Británie v Evropské unii se zabývala druhá kapitola. 

Členství v této mezinárodní organizaci zahájila Británie v roce 1973, avšak na další integraci 

v podobě měnové unie se zatím odmítá podílet. Kvůli malému podílu zemědělství na britském 

produktu byla sjednána výjimka v podobě britského rabatu, prostřednictvím něhož je 

poskytována sleva z příspěvků do rozpočtu EU. V současné době stojí Velká Británie před 

otázkou, zda je členství v EU výhodné či nikoliv. Země dává přednost spíše velkému trhu 

před politickou integrací, nadále odmítá zavést společnou měnu a čelí nespokojenosti svých 

občanů kvůli velkým platbám do Bruselu. Současný ministerský předseda David Cameron 

slibuje vypsání referenda o setrvání v EU v případě vítězství jeho strany v následujících 

volbách. 
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Stejně jako ostatní členské státy EU delegovala Velká Británie většinu svých 

pravomocí týkající se zahraničně obchodní politiky na orgány EU. Británie obchoduje 

s třetími zeměmi prostřednictvím společné obchodní politiky, v rámci níž byl zformován 

společný celní sazebník a jejímž hlavním cílem je zajištění ochrany vnitřního trhu 

a usnadňování přístupu zemím EU na trhy nečlenských států. 

Cílem třetí kapitoly bylo analyzovat zahraniční obchod Velké Británie. Podrobně byla 

popsána komoditní a teritoriální struktura obchodu se zbožím, stručněji obchod se službami, 

komerčními aspekty duševního vlastnictví a pohyb přímých zahraničních investic. Zásadní 

částí této kapitoly byla analýza vybraných faktorů, které ovlivňují export a import Velké 

Británie. Analýza byla provedena za pomoci korelační analýzy prostřednictvím programu 

Microsoft Excel. Prvním zkoumaným faktorem byla výkonnost ekonomik největších 

obchodních partnerů. Porovnáním indexů korelace mezi závislostmi britského exportu na 

americkém, německém a nizozemském HDP bylo zjištěno, že celkový britský export je 

z těchto zemí nejvíce závislý na vývoji amerického produktu. Dalšími zkoumanými faktory 

byly směnné relace a měnový kurz. Korelační analýzou nebyla prokázána větší závislost 

britského exportu na těchto faktorech. Jelikož jednou z nejvíce obchodovaných komodit nejen 

Velké Británie, ale i mnoha dalších zemí světa, jsou nerostné suroviny, byla analýza zaměřena 

i na změny cen těchto komodit. V případě ceny ropy byl zaznamenán nejvyšší korelační index 

ze všech zkoumaných faktorů. Index korelace v případě zemního plynu dosahuje podobně 

vysokých hodnot. Závěrem lze tedy říci, že celkový britský export nejvíce ovlivňují změny 

cen nerostných surovin, především ropy. 

Z hlediska britského importu byla struktura zkoumaných faktorů téměř stejná. Nejprve 

byla zjišťována závislost celkového britského importu na výkonnosti britské ekonomiky. 

Analýza potvrdila, že míra závislosti je velmi vysoká. V případě směnných relací je vztah 

podobný jako u závislosti exportu na tomto faktoru, z pohledu vývoje kurzu britské libry je 

závislost importu větší, než závislost exportu. Největší závislost vykázaly opět ceny 

nerostných surovin, na jejichž vývoji je celkový britský import závislý ve větší míře, než 

export. Závěrem lze tedy říci, že celkový britský import nejvíce ovlivňují změny cen 

nerostných surovin, především ropy. 

Z analýzy tedy vyplývá, že ze zkoumaných faktorů, které nejvíce ovlivňují zahraniční 

obchod Velké Británie, jsou ceny nerostných surovin. Ceny dovozu a vývozu ropy a zemního 

plynu jsou úzce spjaty s vývojem světových cen těchto komodit, což znamená, že Velká 
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Británie zcela jistě není jedinou zemí, jejíž zahraniční obchod je těmito faktory ovlivňován 

v takové míře. 

Budoucnost mezinárodního obchodu závisí na mnoha činitelích. Jedním z nich je 

Světová obchodní organizace, která je na poli mezinárodního obchodu bezesporu 

nejvlivnějším subjektem. Členská základna se postupem času rozrostla a s tím také narostla 

řada problémů, které je třeba společnými silami regulovat. Zahraniční obchod Velké Británie 

a dalších zemí nebude ovlivňován pouze změnami ve vývoji cen hlavních vývozních 

a dovozních komodit či výkonností obchodních partnerů. Do popředí se dostávají faktory jako 

technologický proces, kvalita mezinárodních institucí, přístup k nerostným zdrojům 

a v neposlední řadě také demografický vývoj ve světě. Otázkou tedy zůstává, do jaké míry 

jsou státy schopny spolupracovat na odstraňování jednotlivých bariér a překonávání těchto 

zásadních změn ve společnosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Btu  Britist thermal unit (Britská tepelná jednotka) 

CIA  Central Intelligent Agency (Ústřední zpravodajská služba) 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EFTA (ESVO)European Free Trade Area (Evropské sdružení volného obchodu) 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

EMU (HMU) European Monetary Union (Hospodářská a měnová unie) 

ES  Evropská společenství 

EU  Evropská unie 

FPC  Financial Policy Commettee (Úřad pro finanční etiku) 

FSA  Financial Services Authority (Úřad pro finanční služby) 

GBP  Britská libra 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HMRC          HM Revenue & Customs (Finanční a celní úřad Jejího Veličenstva) 

HNP  Hrubý národní produkt 

HS                Klasifikace harmonizovaného systému 

ILO  International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) 

IMF  International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond) 

NAFTA North American Free Trade Agreement (Severoamerická dohoda o volném  

obchodu)  

NATO  North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantská aliance) 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro  

hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

ONS             Office for National Statistics (Národní statistický úřad) 

OSN  Organizace spojených národů 

OTS              Overseas Trade Statistics (Statistiky mezinárodního obchodu) 

PRA  Prudential Regulation Authority (Finanční regulační úřad) 

PZI               Přímé zahraniční investice  

SOP  Společná obchodní politika 

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

TARIC Integrovaný celní sazebník 

TRIPS           Dohoda o obchodních aspektech duševního vlastnictví 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (Konference OSN o  
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obchodu a rozvoji)  

USA  United States of America (Spojené státy americké) 

USD  United States Dollar (Americký dolar) 

WHO  World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

WIPO  World Intellectual Property Organization (Světová organizace duševního  

vlastnictví) 

WTO   World Trade Organization (Světová obchodní organizace) 
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