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1 Úvod 
 

 

Vstup České republiky do Evropské unie ukončil překážku vstupu našich občanů na 

zahraniční trhy. Podnikatelům se v této souvislosti nabízí zásadní příležitost. Budou si moci 

zvolit zemi, ve které budou registrováni nebo kde umístí sídlo své firmy. Podle evropské 

legislativy je jakákoliv diskriminace na základě občanství zakázána. Znamená to, že občan 

kteréhokoli členského státu může kdekoli v EU svobodně podnikat nebo zakládat firmu. 

Jaké faktory podnikatelé pravděpodobně nejvíce zohlední při svém rozhodování? 

Jedná se o právní systém, jeho důvěryhodnost, spolehlivost a stabilitu, daňové zatížení 

podnikání, míru byrokracie, náklady spojené s registrací a s provozem, jako jsou například 

náklady na pracovní sílu a její dostupnost. Důležitým faktorem je také administrativní 

náročnost v daném podnikatelském prostředí, právní a technická omezení pro výkon 

podnikání v rámci jednotného trhu. Vyplatí se tedy registrovat firmu v jiném státu? Co 

všechno to pro české podnikatele znamená a na co by si měli dát pozor? Těmito otázkami a 

odpověďmi na ně se nyní budu zabývat v mé diplomové práci. Cílem práce je porovnat české 

podnikatelské prostředí a prostředí ve Velké Británii. 

Jako příklad potenciálního místa pro založení podniku jsem si ze všech členských 

zemí zvolila Velkou Británii, která mi z hlediska své otevřenosti a liberálního přístupu 

připadá velmi zajímavou pro srovnávání. Upřesnila jsem i právní subjektivitu společnosti, aby 

závěry mé práce mohly být příkladné a aby bylo možno vyvodit konkrétní údaje. V mé práci 

budu porovnávat společnost s ručením omezeným a obdobnou formu Limited. 

Po úvodu se v kapitole druhé věnuji definici podnikatelského prostředí ve Velké 

Británii a obecné definici podniku tak, jak jej popisuje anglická literatura. Dále pak pro 

srovnání popisuji české podnikatelské prostředí a věnuji se obecným odlišnostem od 

podnikatelského prostředí ve Velké Británii. Následující kapitolu uvádím analýzou 

podnikatelského prostředí v Evropské unii, kde zmíním několik vět o výjimkách dle 

Lisabonské smlouvy. Kapitola třetí se věnuje analýze samotné a v závěru je pak její 

vyhodnocení. V poslední kapitole uvažuji o možných variantách postupu založení podniku, 

které má podnikatel na výběr. Následný závěr diplomové práce shrnuje poznatky zkoumání a 

přináší můj osobní názor a doporučení. 
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Na mé práci jsem pracovala tak, aby doporučení a závěr přinesly užitečné informace a 

mohly tak pomoci při rozhodovaní podnikatele o tomto důležitém podnikatelském kroku. 
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2 Charakteristika trhu Velké Británie jako místa pro založení 

podniku 

 

Velká Británie je jednou z hospodářsky nejvyspělejších zemí světa a pro investory 

jednou z nejatraktivnějších destinací Evropy. Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu do 

země jsou velmi liberální. Tato země tak přitahuje více investic, než kterákoliv jiná země. Ve 

světovém žebříčku je na druhém místě hned za Spojenými státy. Výzkum světové banky 

ukazuje, že Británie je na prvním místě v rámci Evropy a na šestém místě v celosvětovém 

hodnocení jako místa, kde je nejvýhodnější založit firmu. 

Působení v této otevřené ekonomice však v praxi přináší také velmi tvrdou 

konkurenci. Naopak investiční a podnikatelské prostředí je ve všech ohledech bezpečné a 

transparentní.  

V zemi působí celá řada regulačních úřadů, které vykonávají dohled nad jednotlivými sektory 

ekonomiky. 

 

2.1 Podnikatelské prostředí Velké Británie 

 

Jedna ze základních definic slova „podnik“ v anglickém pojetí zní: „Podnik je 

jednotka vytvořená za účelem transformace daných vstupů na výstupy, které přináší vyšší 

přidanou hodnotu. Výsledkem je pak finální výstup v podobě služby či produktu. Podnik je 

doslova produkující jednotkou a je životně důležitým článkem při tvorbě teorie trhu, kdy je 

vysvětlováno, jak firmy fungují a jaký vliv mají jejich jednotlivá rozhodnutí a také strategie 

jejich cenové tvorby na tržní nabídku a ceny na trhu.“ Dále také, že „podnik je sdružení osob, 

jejichž existence a fungování je podmíněno a založeno na základě právních předpisů, s nichž 

pak vyplývají práva a povinnosti podnikatelským subjektům.“ 1 Zde je nutné zmínit, že 

v Anglii je odlišný systém právní kultury. Anglické pojetí práva je více založené na principu 

přirozené spravedlnosti než kontinentální právní systém, který silně lpí na psaných normách. 

Členění na právní odvětví se v anglickém právu uplatňuje v jiné podobě, než je to obvyklé 

                                                
1 JUDGE, S. Business law. 2. vyd. Basingstoke: Macmillan, 1999. 596 s. ISBN 9780333747094. 
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v kontinentálním právu. Především je pragmatičtější a je v něm možné najíst tradiční odvětví 

práva. 

Tradiční odvětví anglického práva představují například law of property (majetkové, 

resp. vlastnické právo), land law (pozemkové právo), law of contract (smluvní právo), law of 

tort (právo občanskoprávních deliktů), criminal law (trestní právo).  

K nejmladším odvětvím patří labour law (pracovní právo), business law (obchodní 

právo), tax law (daňové právo), international privat law (mezinárodní právo soukromé), 

company law (právo obchodních společností), employment law (zaměstnanecké právo) a 

další.2 

Co se týče právních forem společností, ty obecně zahrnují rozdělení na: SOLE 

PROPRIETORSHIP (v překladu jediný vlastník), firma vlastněná a řízená jednotlivcem. 

Tento typ společnosti se nejvíce přibližuje té, o které mluví ekonomická teorie. Dále pak 

PARTNERSHIP (partnerství), což je společnost vlastněná a řízená dvěma a více osobami, 

které se dohodly a uzavřely mezi sebou společnou úmluvu. Právní typ společnosti JOINT - 

STOCK COMPANY je firma vlastněná skupinou vlastníků, jejichž kapitál je rozvržen do 

určitého počtu akcií. Obdoba naší akciové společnosti. 

Obecně jsou firmy rozděleny na horizontální, vertikální a diverzifikované. 

Horizontálním podnikem se dle anglického slovníku ekonomie rozumí podnik, který 

poskytuje služby či nabízí výrobky jednoho druhu. Například firma poskytující servisní 

služby pro automobily. Dále pak vertikální firma, která je založena na dvou a více vertikálně 

souvisejících výrobních aktivitách. Například, kdy autoopravna rozšíří svoji nabídku o prodej 

komponentů. Nenabízí tedy jen službu opravny, ale také prodává autodoplňky. Poslední 

formou je podnik diverzifikovaný a jeho činnost spočívá v počtu nesouvisejících aktivit. 

Například autoopravna a kadeřnictví. 

První tradiční přístup k pojmu podnikání mluví o maximalizaci zisku jako hlavním cíli 

a prioritní funkci podniku. Alternativní teorie pak hovoří o chování velkých společností, které 

charakterizují dnešní společnost. Dochází k oddělení vlastníka od kontroly nad firmou, a to 

může vést, a také často vede, k jiným strategickým cílům podniku, než je maximalizace zisku. 

                                                
2 JUDGE, S. Business law. 2. vyd. Basingstoke: Macmillan, 1999. 596 s. ISBN 9780333747094. 
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Hlavní vizí podniku pak bývá například maximalizace prodeje, růstu firmy a zaujmutí podílu 

na trhu.3 

Založení a fungování podniků jako je například „Limited Liability Company“, obdoba 

s.r.o. u nás,nebo „Private limited Company“ jsou upraveny v nařízení nazvaném „Company 

Act 2006“. Tento akt si klade za cíl poskytnout podnikatelům přímo, účinně a také efektivně 

rámec pro podnikání v 21. století. Kapitola 46 (2006 CHAPTER 46) definuje: „Tento akt 

reformuje obchodní právo a podává novou formulaci většiny ustanovení zákona vztahujícího 

se k obchodním společnostem, definuje opatření o diskvalifikaci členů vedení společností, 

obsahuje ustanovení o obchodních názvech, auditorech a pojišťovacích agentech. Pozměňuje 

Část 9. Enterprise Act 2002.“ 

Dále je nutné zmínit, že právní předpisy Anglie jsou nyní součástí obchodního a 

sociálního práva Evropské unie. 

 

2.1.1 Základní informace a ekonomický vývoj 

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (označované nepřesně Velká 

Británie, Británie nebo Anglie) je ohraničeno Atlantským oceánem, resp. jeho lokálními 

částmi, tedy Severním mořem, Lamanšským průlivem, Keltským mořem, Průlivem svatého 

Jiří a Irským mořem. S kontinentální Evropou je spojeno Eurotunelem. Je konstituční 

monarchií složenou ze čtyř částí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Současnou 

hlavou státu je královna Alžběta II., jež je zároveň hlavou dalších třinácti států 

Commonwealthu, například Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Jamajky. Takzvanými 

britskými korunními závislými územími jsou Ostrov Man a Normanské ostrovy. Jako takové 

jsou ve vlastnictví Britské koruny, nejsou ale součástí Spojeného království, jsou s ním 

spojeny pouze federací známou jako Britské ostrovy. Pod suverenitu Spojeného království 

spadá též čtrnáct tzv. zámořských území, jež jsou zbytky bývalé Britské říše. 

Spojené království je členem skupiny G8 a patří k nejrozvinutějším zemím světa. 

Hrubý domácí produkt této země na obyvatele dosahoval v roce 2009 okolo 37 400 USD.  

                                                
3 WILLIAMS, S. The Financial Times guide to business start up. 19. vyd. Harlow : Financial Times Prentice 
Hall, 2006. 428 s. ISBN 9780273706557. 
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V Londýně je nejvyšší životní úroveň, přibližně 335 % průměru Evropské unie (dále EU). 

Ačkoliv jsou Britové jejími členy, stále si ponechávají britskou libru jako svojí měnu a 

odmítají vstoupit do Eurozóny. K EU a měně Euro se staví většina obyvatelstva velice 

skepticky. 

Británie je podle ukazatele hrubého domácího produktu 3. nejsilnější ekonomikou v 

Evropě a 6. nejsilnější na světě po USA, Japonsku, Číně, Německu a Francii. Proti 

předchozímu roku si pohoršila o jednu příčku. Reálný růst HDP do současné celosvětové 

finanční a hospodářské krize byl nad průměrem „starých“ členských států EU (pohyboval se 

kolem 3 %). Britská ekonomika rostla nepřetržitě posledních 11 let do roku 2007. V roce 

2008 reálný HDP vzrostl pouze o 0,7 %, což je nejhorší výsledek od roku 1992. Britská 

ekonomika vystoupila ve čtvrtém čtvrtletí 2009 z poklesu. Velká Británie setrvala do 3Q 2009 

v recesi šest dlouhých čtvrtletí. Naposledy rostla o 0,7 % v 1Q 2008. Bylo to nejdelší období 

recese od roku 1955. Oproti stejnému čtvrtletí 2008 ekonomika zpomalila o 3,1 %. V roce 

2009 ekonomika Velké Británie klesla o 4,9 % a zaznamenala nejhlubší propad v historii. 

Průmyslová výroba rostla o 0,4 % po zpomalení o 1,0 % ve 4Q, z toho zpracovatelský sektor 

o 0,8 %. Sektor služeb přidal 0,5 % po zpomalení o 0,2 % ve 3Q. Stavební výroba klesla o 0,9 

% po růstu o 1,8 % ve 3Q 2009. Revize odrážela fixní investice a vládní spotřebu. Spotřeba 

domácností rostla o 0,4 % po stagnaci ve 3Q, vládní výdaje vyskočily o 1,0 % po 0,6 % ve 

3Q, fixní investice se snížily o 2,7 % po růstu o 1,6 % ve 3Q 2009. Zásoby klesaly páté 

čtvrtletí o 2,6 mld. liber a bylo to nejdelší období v historii. Schodek zahraničního obchodu se 

rozšířil o 0,6 mld. na 8,3 mld. liber, export zboží a služeb rostl o 3,8 % pomaleji než 

revidované 4,7 % tempo dovozu. Cenový index stoupl o 0,7 % a meziroční růst zpomalil z 1,9 

% na 1,4 %. Bankovní rada Bank of England v březnu ponechala základní úrokovou sazbu 

beze změn na 0,50 %. Ta je na nejnižší hladině v historii centrální banky od loňského března. 

Současně zachovala program kvantitativního uvolňování na 200 mld. liber. Pro rok 2010 se 

odhaduje hospodářský růst mezi 1,5 % až 2 %.4 

Mezi zeměmi zasaženými finanční krizí byla Velká Británie mezi prvními (po USA).  

A to také vzhledem k tradičnímu propojení britské a americké ekonomiky zejména v oblasti 

finančních služeb (Londýn je druhé největší finanční centrum světa po New Yorku) a také 

v důsledku uměle rostoucích cen nemovitostí na tradičně rozsáhlém realitním trhu. Díky 

agresivním preventivním krokům britské vlády, které zahrnovaly i znárodnění či částečný 
                                                
4 X-Trade Brokers [online]. Dostupný z WWW: http://investujeme.sk/investicni-zpravy/makro-hdp-velke-
britanie-rostl-ve-4q09-o-0-4-pct-konecny-odhad/ [19.3.2010] 
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kapitálový vstup státu do krachujících bank a vládní garanci úspor v bankách v Británii, se 

podařilo poměrně rychle zastavit hrozící vlnu nedůvěry v bankovní systém země, která by 

mohla mít fatální následky pro celou ekonomiku. V průběhu roku 2009 zavedla britská vláda 

ve spolupráci s Bank of England celou škálu nástrojů za účelem stimulovat finanční instituce 

k obnovení mezibankovního úvěrování a k poskytování úvěrů klientům. 

Tradičním motorem ekonomiky je setrvalý příliv levné pracovní síly ze všech koutů 

světa. Poslední přistěhovalecká vlna ze zemí střední Evropy je oficiálně vládou hodnocena 

jako přínos pro britskou ekonomiku. Otázkou je, jakou má flexibilitu domácí obyvatelstvo 

zvláště v době současné krize a nezaměstnanosti. Pokles britské libry ale způsobuje sníženou 

výhodnost zaměstnání cizinců v Británii a zapříčiňuje částečnou přirozenou regulaci počtu 

přistěhovalců jejich dobrovolným odchodem. Značným impulzem po ekonomiku jsou i 

gigantické státní projekty přípravy Olympijských her 2012 v Londýně. 

Závěrem zle konstatovat, že Británie má dostatečný potenciál k překonání současné 

hospodářské krize. Začátek oživení byl vládou země a ekonomickými analytiky očekáván již 

se začátkem roku 2010. 

 

2.1.2 Přehled právních forem podnikání 

 

Nyní je důležité, abychom se zabývali stěžejním rozdělením subjektů na 

podnikatelském trhu ve Velké Británii. Před tím, než si uvedeme podrobné rozdělení právních 

forem podnikání ve Velké Británii, zmíním se několika větami o  rozdělení obecnějším tak, 

jak jej definuje anglická literatura. „The General Partnership“, v překladu „veřejná společnost 

či partnerství“, společně s typem „Sole Proprietorship“, v překladu „jediný vlastník“, jsou 

nejjednoduššími formami podnikání v anglickém podnikatelském pojetí. Je to nejstarší, 

nejběžnější a také nejsnadnější způsob, jak začít s podnikatelskou aktivitou. Podnikání touto 

formou je velmi neformální a relativně jednoduché pro řízení. Pro tento typ podnikání nejsou 

určeny žádné požadavky ani specifické počáteční náklady. Je potřeba pouze menších formalit, 

které jsou nutné i pro ostatní obchodní subjekty. Jedná se například o povolení k pronájmu 

prostor pro místo podnikání, dále pak obstarat si licenci a ucházet se o registrační číslo. Toto 

registrační číslo slouží státním institucím pro účely vybírání daně z prodeje a dalších 
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regulačních opatření. Celý tento proces je velmi jednoduchý a není potřeba účetních ani 

právních služeb. Oproti tomu pak stojí „The Limited Partnership“ jako „komanditní 

společnost“. Tento druh podnikání je v mnoha věcech příbuzný předchozímu, avšak s jednou 

velkou výjimkou. Komanditista společnosti a především jeho zákonná odpovědnost 

v podnikání je upravena zákonem a obecně limitována do výše jeho investice (vkladu).5 To 

umožňuje tomuto zvláštnímu typu investora, podílet se na společném zisku, bez toho aniž by 

byl chráněn proti jeho dluhům v případě, že by se do nich společnost dostala.  

Nyní se dostáváme ke konkrétnímu rozdělení právních forem v podnikání, které 

uvádím v přehledné tabulce s uvedením anglického názvu, k němu pak patří nejbližší 

ekvivalent podobný pro české podnikatelské prostředí. Dále pak zde jsou uvedeny základní 

charakteristické znaky, které jednotlivé typy společností specifikují.   

 

                                                
5 CLAYTON, P. Essential Law for Your Business. 14th ed. Great Britain: Thanet Press Ltd. Margate, 2009. 229 
s. ISBN 978-0-7494-5340-4. 
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Tabulka 2.1.2.1: Přehled právních forem podnikání 
 

Anglický název Ekvivalent 
Poznámky, popis 

Public Limited 
Company 

Akciová 
společnost 

Základní kapitál musí dosáhnout výše min. 50.000 GBP, 
složeno musí být min. 25 %. Žádný požadavek na rezervy. 
Minimální počet akcionářů je 2. Nepeněžní vklady nutno 
nechat ocenit. Žádné požadavky na sídlo či státní příslušnost 
zakladatelů. 

Private Limited 
Company 

Společnost s 
ručením 
omezením 

Na výši základního kapitálu nejsou kladeny žádné 
požadavky. Nepeněžní vklady není nutno nechat ocenit. 
Min. počet zakladatelů je 1. Žádné požadavky na sídlo či 
státní příslušnost zakladatelů. 

Partnership Veřejná 
obchodní 
společnost 

Je nutno zaregistrovat u HM Revenue and Customs kvůli 
oznámení identity vlastníků. Všichni společníci se musí 
zaregistrovat jako OSVČ. 

Limited Partnership Komanditní 
společnost 

Obecně nesmí počet komanditistů a komplementářů 
(společně) překročit 20. K registraci je nutné doručit 
formulář LP5  podepsaný všemi společníky ke Companies 
House. Všichni společníci se musí registrovat jako OSVČ. 

Limited Liability 
Partnership -- LLP 

Není 
Tato forma společnosti se vyznačuje tím, že všichni se 
přímo podílejí na řízení podniku, ale mají také pouze 
omezené ručení. Všichni společníci se musí zaregistrovat 
jako OSVČ, nejsou žádná omezení na počet společníků a 
podnik je nutno zaregistrovat u Companies House. 

Unlimited Company Není 
„Společnost s ručením neomezeným“ je společnost, kde 
společníci ručí neomezeně, v UK se používá velmi zřídka. 

Branch Pobočka 
zahraniční 
společnosti 

  

Sole Proprietorship 
/ Sole Trader 

Podnik 
jednotlivce 
/ OSVČ 

  

Zdroj: Deloitte, EUROPEAN COMMISSION -- RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL 
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2.1.3 Daňový systém 

 

Daňový systém ve Velké Británii je založen na tradičním rozdělení na daně přímé a 

nepřímé. Daňové sazby pro jednotlivá fiskální období jsou vyhlašovány společně se státním 

rozpočtem. Finanční rok začíná 6. dubna a končí 5. dubna následujícího roku. Před začátkem 

zdaňovacího roku (1. dubna) jsou společně se státním rozpočtem představeny nové daňové 

sazby platné pro následující finanční období. Daňový systém je stejný v Anglii, Walese a 

Skotsku. V severním Irsku existují některé výjimky, hlavně v systému všeobecných daní. 

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a partnery ve firmě tedy platí, že musí 

podat daňové přiznání za uplynulý finanční rok nejpozději do 30.9.(papírově) nebo do 

31.1.(elektronicky). Nedodržení termínu se trestá pokutou ve výši 100 GBP. Daně a odvody 

na sociální a zdravotní pojištění vybírá vládní úřad HM Revenue & Customs (HMRC). 

Inkasuje daně přímé a nepřímé, daně spotřební, cla a celní poplatky. Další správa daní a 

odpovědnost za ně náleží resortním ministerstvům, která mají k daným oblastem nejblíže a 

kterým příslušný daňový výnos slouží k financování výdajů. Jako například za daně z 

motorových vozidel je zodpovědné ministerstvo dopravy. 

Složení daňového systému: 

1) Přímé daně (Direct Taxes) 

 Daň z příjmů fyzických osob (Income Tax) 

 Příspěvky národního pojištění (National Insurance ) 

2) Nepřímé daně (Indirect Taxes) 

 DPH (VAT ) 

 Spotřební daně (Excise Duties) 

 Daň z těžby hornin (Aggregates Levy) 

 Daň z leteckého pasažéra (Air Passenger Duty) 
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 Daň ze sázek (Betting Duty) 

 Daň ze změny klimatu (Climate Change Levy) 

 Daň z poskytování pojistných produktů (Insurance Premium Tax) 

 Daň ze zavážky (Landfill Tax) 

 Silniční daň (Vehicle Excise Duty) 

3) Kapitálové daně (Capital Taxes) 

 Daň z kapitálových výnosů (Capital Gains Tax) 

 Daň dědická (Inheritance Tax) 

 Kolkovné - tj. převodové daně - z převodu nemovitostí, cenných papírů (Stamp 

Duty) 

4) Firemní daně (Corporate Taxes) 

 Daň z příjmů právnických osob (Corporation Tax) 

 Daň z těžby v Severním moři (North Sea Oil Taxation) 

5) Místní daň (Council Tax) (obdoba daně z nemovitosti v ČR) 

 

Daň z příjmů fyzických osob (Personal Income Tax) 

Sazby daně z příjmů fyzických osob jsou rozděleny do dvou pásem, která jsou 

každoročně upravována. Roční sleva z daně (Personal Allowance) pro každého poplatníka do 

65 let věku je 6 035 GBP, pro osoby ve věku 65 až 74 let 9 030 GBP a pro osoby starší 75 let 

9 180 GBP. Sleva z daně pro manžele mladší 75 let je 6 535 GBP a pro starší 6 625 GBP. 
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Tabulka 2.1.3.1: Sazby národního pojištění (National Insurance) pro rok 2009/2010 

Pozn.: Roční příjem nad 150.000 GBP a bonusy nad 50.000 GBP se od roku 2010 daní sazbou 50%. 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/velka-britanie/1000687/ [10.4.2010] 

 

 Osoby žijící v UK déle než 7 let a nemající zde trvalé bydliště (non-domiciled 

residents) musí od 1. dubna 2008 zaplatit roční paušální poplatek 30 000 GBP, pokud v UK 

nechtějí zdanit své zahraniční příjmy a zisky. Tato povinnost se nevztahuje na děti do 18 let a 

osoby se zahraničními příjmy a zisky do 2 000 GBP ročně. 

INCOME TAX (daň z příjmu) 

Příjem (GBP) ročně Sazba daně v % 

2.230 GBP 10 % 

2.231 - 37.400 GBP 20 % 

37.400 GBP 40 % 



14 

Tabulka 2.1.3.2: Sazby národního pojištění (National Insurance ) pro rok 2009/2010 

Osoba/ týdenní 
mzda 

Do £110 £110 - £844 Více než £840 

Zaměstnanec - 11% 1% z částky převyšující tuto hranici 

Zaměstnavatel - 12,8% 

Dobrovolní plátci  £12,05/ týdně 

Osoba/ roční zisk Do £5,075 £5,075 - £5,715 £5,715 - £43,875  Více než £43,875 

OSVČ - £2,40 týdně £2,40 týdně + 8% 

ze zisku 

1% ze zisku 

převyšujícího tuto 

hranici 

Zdroj: Daňový a celní úřad Jejího Veličenstva; http://www.hmrc.gov.uk/rates/nic.htm 
[10.2.2010] 

 

Jak jsme si uvedli v přehledu, daň z příjmu právnických osob (Corporation Tax) spadá 

do skupiny firemních daní (Corporate Taxes) a podílí se na celkovém daňovém výnosu 10 %, 

což je stejný podíl jako v České republice. Této daňové povinnosti podléhají pouze firmy, jež 

mají sídlo ve VB. Ostatní firmy, které zde pouze obchodují, podléhají dani pouze zisky 

plynoucí jim z obchodování ve VB.  

Dani podléhají zisky z obchodování, zisky z investic a kapitálové zisky. Zdanitelný 

příjem je počítán úpravami účetního zisku. K účetnímu zisku jsou přičteny položky daňově 

neuznatelných výdajů (odpisy, náklady na reprezentaci, pokuty, atd.) a odečteny zejména: 

 kapitálové odpočty v určité výši výdajů, nahrazující odpisy (výdaje na rostliny a stroje, 

výdaje průmyslové budovy a hotely, dlouhodobá aktiva, výdaje na rostliny, budovy a 

stroje nakoupené k účelům výzkumu a vývoje - v min. hodnotě £10,000. Sto procentní 

odpočet těchto výdajů může být ještě navýšen v závislosti na velikosti firmy); 

 běžné výdaje (mzdy, suroviny, vzdělávání); 

 úroky z půjček; 
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 ztráty z obchodování z minulých let; 

 různé daně.6 

 

Tabulka 2.1.3.3: Sazby pro zdanění firem platné pro rok 2009/2010 

Zdanitelný zisk firmy  Sazba daně (%) 

£ 0 - 300,000 21 

£ 300,000 - 1,500,000 29,75 % 

£1,500,000 a více  28 

zlomek pro odpočet pro firmy se ziskem £ 300,000 - 1,500,000 7/400 

Zdroj: Daňový a celní úřad Jejího Veličenstva, http:/ /www.hmrc.gov.uk/ctsa/ct_rate_ 
band.htm [10.2.2010] 

 

Standardní sazba daně v roce 1993/1994 dosahovala 33% (25% pro malé firmy), 

současných 28% (21% pro malé firmy) při stejných hraničních pásmech je důkazem, že i VB 

se nevymyká všeobecnému trendu snižování zdanění právnických osob. Výnos firemní daně i 

přes snižování sazby neustále stoupá. 

 

 

 

                                                
6 Mezinárodní měnový fond [online]. Dostupný z WWW: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?sy=2007&ey=2014&scsm=1&ssd=1&s
ort=country&ds=.&br=1&pr1.x=98&pr1.y=13&c=935%2C112&s=NGDP_RPCH%2CP [5.2.2010] 
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Pro střední firmy je zaveden odpočet či sleva z daně dle následujícího vzorce: 

7/400 x (£1,500,000 - zdanitelný zisk firmy + dividendové příjmy) x zdanitelný zisk 

firmy (zdanitelný zisky firmy + dividendové příjmy) = odpočet z daně 

Vypočtená daň - daňový odpočet = konečná výše daně. 

 

Daň z příjmu právnických osob (Corporation Tax) 

Tato daň je uplatňovaná na zisky společností vždy k 31. březnu. Obecně existují dvě 

sazby daně – první 19 % je určená pro malé firmy, jejichž zisk za zdaňovací období byl nižší 

než 300 tis. GBP a druhá 30 % je pro společnosti, které dosáhly zisku vyššího než 1,5 miliónu 

GBP. Společnosti, jejichž zisk za zdaňovací období je mezi 300 tis. GBP a 1,5 mil. GBP mají 

zdanění odstupňované v rozmezí 20 a 30 % po částech rovnajících se 1/44 rozdílu mezi 

těmito dvěma sazbami.7 

Daň je splatná 9 měsíců a 1 den po konci účetního roku. Většině firem v UK končí 

účetní rok 31. března. Malé firmy (zisk do 1,5 mil. GBP) proto platí daň 1. ledna. Velké firmy 

(zisk nad 1,5 mil. GBP) musí tuto daň platit dříve, a to ve čtvrtletních splátkách. Firmy těžící 

ropu a zemní plyn ze Severního moře platí od roku 2005 daň ze zisku 50 %. Investiční 

společnosti platí daň ze zisku 20 %. Nižší sazba daně se od 1. dubna 2009 zvýšila z 21 % na 

22 %. 

Roční sleva z daně (Personal Allowance) pro každého poplatníka do 65 let věku je 6 

035 GBP, pro osoby ve věku 65 až 74 let 9 030 GBP a pro osoby starší 75 let 9 180 GBP. 

Sleva z daně pro manžele mladší 75 let je 6 535 GBP a pro starší 6 625 GBP. Osoby žijící v 

UK déle než 7 let a nemající zde trvalé bydliště (Non-domiciled Residents) musí od 1. dubna 

2008 zaplatit roční paušální poplatek 30 000 GBP, pokud v UK nechtějí zdanit své zahraniční 

příjmy a zisky. Tato povinnost se nevztahuje na děti do 18 let a osoby se zahraničními příjmy 

a zisky do 2 000 GBP ročně.  

                                                
7 ŠIROKÝ J. Daně v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Linde 2007, 256 s. ISBN 978-80-7201-649-5. 
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Daň z přidané hodnoty (DPH) ve VB funguje na podobných principech jako v ČR. 

Rozdílná je ve Velké Británii standardní a snížená (5 %) sazba daně. Nalezneme zde i 

uplatnění nulové sazby daně, a to na vybrané výrobky, kterou si VB vyjednala jako trvalou 

výjimku u EU. Od prosince 2008 do prosince 2009 vláda v rámci opatření podporujících 

ekonomiku země prosadila dočasné snížení standardní sazby daně, a to z 17,5 % na 15 %. 

Nulové sazbě daně podléhají př. potraviny, voda, knihy, stavby nových bytů, noviny, 

časopisy, dětské oblečení, vodovodní a kanalizační služby, léky na předpis, lodě a letadla nad 

určitou velikost, helmy na jízdní kola, odvoz a zpracování odpadů, pojištění, prodej, leasing a 

pronájem budov a půdy, peněžní půjčky, loterie, sázkařské a hrací aktivity. Do skupiny, na 

níž se uplatňuje snížená sazba 5%, spadají elektřina, plyn a další palivo pro domácnosti, 

dětské autosedačky, antikoncepce, ženské hygienické potřeby, domácí palivo a energie, 

energeticky šetrné materiály, prostředky pomáhající se zbavit závislosti na kouření, přestavby 

a renovace.  

DPH podléhá většina obchodních transakcí na území UK a Isle of Man. DPH podléhá 

rovněž dovoz zboží a některých služeb ze zahraničí. Hranice pro povinnou registraci za plátce 

DPH je obrat vyšší než 67 000 GBP za uplynulých 12 měsíců. V opačném případě je 

přihlášení dobrovolné.  

Co se týká odpočitatelných položek, ty jsou ve Velké Británii podstatně širší než v 

ČR. Je zcela obvyklé, že např. management společnosti má nárok na společenský oblek, právě 

tak jako dělník má nárok na pracovní montérky. Daňová hlášení ve Velké Británii jsou velmi 

jednoduchá, například hlášení k dani z přidané hodnoty má pouze jednu stranu, na níž je k 

vyplnění sedm řádek, což se nedá porovnat s hlášením k DPH v ČR. Navíc se podává přes 

internet. Ztráty lze přenášet jak dopředu a odečítat je proti budoucímu zisku, tak také zpětně a 

používat je proti zisku v minulých obdobích (jinak řečeno, zisk lze rezervovat proti ztrátám v 

budoucích obdobích). 

Firmy registrované v UK a občané s trvalým pobytem v UK (Tax Domiciled 

Residents) zde zdaňují celosvětové zisky a příjmy. Firmy registrované mimo území UK a 

občané s trvalým pobytem mimo území UK (Non-domiciled Residents) zde platí pouze daň 

ze zisku a příjmu, vzniklém na území UK. Zahraniční příjem britských daňových rezidentů je 

plně zdanitelný v místě vzniku a daň zaplacená v zahraničí se odečítá od daňového základu v 

UK. To umožňují smlouvy o zamezení dvojího zdanění a ty Velká Británie uzavřela s okolo 

sto zeměmi. Platí, že firma je rezidentní, pokud je zde registrována. Některé firmy v UK 



18 

mohou být řízeny a spravovány ze zahraničí, i když v UK nemají žádnou aktivitu. Tyto firmy 

mohou být posuzovány jako rezidentní mimo území UK, a to kvůli dané smlouvě o zamezení 

dvojího zdanění. Firmy registrované mimo UK zde mohou být považovány za rezidentní, 

pokud jsou z UK řízeny. Takový statut by však vyžadoval větší přítomnost v UK než jen ve 

formě pobočky, která zdaňuje pouze zisky vzniklé na území UK.  

Níže uvádím seznam úřadů, kde podnikatel nalezne veškeré informace o hlavních 

daních, tj. jejich přehled, fungování, sazby a popř. způsob výpočtu: 

 HM Treasury (Ministerstvo financí) – http://www.hm-treasury.gov.uk  

 HM Revenue & Customs (resort pro daně a cla) – http://www.hmrc.gov.uk  

 Business Link (agentura na podporu podnikání) – http://www.businesslink.gov.uk 

Velká Británie je ve srovnání s průměrem EU zemí s relativně nízkou mírou zdanění, 

což odpovídá britské liberální tradici. Největší výhody tohoto systému jsou různé daňové 

úlevy a nízké odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, které platí za svého 

zaměstnance zaměstnavatel. Ze mzdy zaměstnance je odvedeno ve Velké Británii pouze 11 % 

+ 12,8 %, které odvádí zaměstnavatel. Oproti České republice, kde je pro účely sociálního a 

zdravotního pojištění odvedeno 11 % + 34 % odvedeno zaměstnavatelem. Dalšími 

přitažlivými aspekty pro podnikatelské subjekty ve Velké Británii jsou jedna z nejnižších 

sazeb daně z příjmu fyzických osob, nízká míra osobních daní a nízké sociální odvody. 
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2.1.4 Zaměstnanci a trh práce 

 

Každý zájemce o zaměstnání ve Velké Británii má možnost od 1. května 2004 zde 

pracovat, tedy i podnikat. Tato země se stala jednou ze tří zemí Evropské unie, která ihned po 

vstupu do EU umožnila práci příslušníkům všech nových členských států bez jakýchkoliv 

omezení. Občané tehdejších nových členských států (tj. České republiky, Estonska, Kypru, 

Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska) mohli přijet do Velké 

Británie, hledat zde práci a legálně legálně. To současně znamená povinnost platit daně a 

pojištění takzvané National Insurance (dále jen NI), které zahrnuje sociální i zdravotní 

pojištění. Pracovní povolení sice již nejsou nutná, ale každý zájemce se musí povinně 

registrovat. V praxi tento program funguje tak, že jakmile si občan ČR najde v Británii práci, 

bude muset do 30 dnů vyplnit registrační formulář a zaslat jej poštou na adresu uvedenou na 

žádosti.8 

Všichni občané, kteří pracují nebo si hledají práci ve Velké Británii, si musí zažádat o 

NI. Toto číslo slouží pro účely správné evidence veškerých příspěvků do fondu státního 

pojištění. Každý pracovník či žadatel si musí o číslo zažádat v nejbližší kanceláři Jobcentre 

Plus, Jobcentre nebo Social Security Office. Zaměstnavatel může zaměstnanci v této 

záležitosti pomoci, ale za zažádání o NI je zodpovědný zaměstnanec. NI neslouží jako průkaz 

identity.  

Do dvou měsíců od začátku pracovního poměru jsou zaměstnavatelé povinni 

poskytnout zaměstnanci písemné vyjádření obsahující tyto informace: 

 jména zaměstnance a zaměstnavatele  

 popis vykonávané práce 

                                                

8 Business info [online]. Dostupný z WWW: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/velka-britanie/pravidla-pro-

podnikani-ve-velke-britanii/1000687/42849/#zvyklosti [21.3.2010] 
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 datum začátku zaměstnaneckého poměru, místo výkonu práce a adresu 

zaměstnavatele 

 pracovní dobu a výši nemocenských dávek 

 délku výpovědní lhůty 

 kázeňská pravidla a důvody pro možné propuštění.9 

 

                                                

9 Business info [online]. Dostupný z WWW: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/velka-britanie/pravidla-pro-

podnikani-ve-velke-britanii/1000687/42849/#zvyklosti [21.3.2010] 
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Tabulka 2.1.4.1 : Základní podmínky a zvyklosti pracovních vztahů 

 

Oblast Britská praxe 

Zkušební 

doba 

Zkušební doba nesmí překročit 3 měsíce a musí být smluvena písemně. 

Pracovní 

doba 

Obecně nemůže týdenní pracovní doba převýšit průměrně 48 hodin za období 17 

týdnů (ale je možné dohodu ohledně delší pracovní doby se souhlasem 

zaměstnance uzavřít), pro zaměstnance mladší 18 let pak 40 hodin týdně. V 

případě noční práce (23:00–06:00) je možné odpracovat pouze průměrně 40 

hodin týdně za období 17 týdnů. Za odpracované přesčasy neurčuje výši odměny 

zákon, je nutné se její výši domluvit se zaměstnavatelem. 

Placená 

dovolená 

Všichni zaměstnanci pracující na plný či částečný úvazek mají nárok na 4 týdny 

dovolené ročně. Pokud pracuje 5 dní v týdnu, má nárok na 20 dní dovolené, 

pokud 3 dny v týdnu, má nárok na 12 dní dovolené atd. 

Výpovědní 

lhůty 

Délka výpovědní lhůty při výpovědi pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele 

závisí na délce pracovního poměru daného zaměstnance. Pokud je delší než 1 

měsíc, pak je výpovědní lhůta min. 1 týden. Pokud je delší než 2 roky, musí být 

výpovědní lhůta min. 2 týdny. Pokud zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele 

déle, než 1 měsíc, musí oznámit svůj odchod alespoň 1 týden dopředu. Tato 

výpovědní lhůta se nijak 

neprodlužuje. Pokud jsou ale v kolektivní smlouvě sjednány jiné výpovědní 

lhůty, mají před výše popsanými lhůtami přednost. Zaměstnanec pracující pro 

daného zaměstnavatele déle než 2 roky má nárok na odškodnění. Jeho výše se 

odvíjí od počtu odpracovaných let pro daného zaměstnavatele a tvoří jej jeden 

týdenní plat v maximální výši 290 GBP za každý odpracovaný rok. 

Další 

ustanovení 

Minimální mzda je od 1. 10. 2010 stanovena na 5.80 GBP  

Zdroj:1http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/velka-britanie/pravidla-pro-podnikani-ve-velke-
britanii/1000687/42849/#zvyklosti [10.2.2010] 
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Každý zaměstnavatel je povinen platit aspoň příslušnou minimální mzdu, která je od 
1.10.2010 v sazbách: 

 

 Pracovníci ve věku 22 roků a víc 5,80 GBP 

 Pracovníci ve věku 18 – 21 roků 4,83 GBP 

 Pracovníci ve věku 16 – 17 roků 3,57 GBP 

 

Tyto sazby se vztahují i na pracovníky pracující z domu, pracovníky pracující 

prostřednictvím personální agentury, pracovníky pracující na částečný úvazek, příležitostných 

pracovníků, pracovníků pracujících na úkol i zahraničních pracovníků.  

Podnikatel může své zaměstnance vysílat do Velké Británie tehdy, pokud s ním má 

uzavřenou pracovní smlouvu, případně dohodu o pracovní činnosti. Na dohodu 

o provedení práce nelze vyslání realizovat, neboť za takového pracovníka se neodvádějí 

příspěvky do systému sociálního pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení pak nemůže 

vydat formulář E 101 dokladující příslušnost k českému systému sociálního (a zdravotního) 

pojištění, který je klíčovým dokumentem každého vyslání. Zaměstnavatel může vyslat pouze 

své zaměstnance, a to za podmínek stanovených směrnicí 96/71/ES o vysílání pracovníků. 

Vyslat dále nelze pracovníka na samotném začátku působení u zaměstnavatele. Důvod je 

obdobný jako v předešlém případě – Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) musí 

nejprve obdržet platbu do systému, až poté vydává formulář E 101. Nutno poznamenat, že 

takto nastavený systém, jehož podmínky se liší země od země, se nezamlouvá především 

agenturám práce a navíc není zcela v souladu s judikaturou Soudního dvora ES.   

 

 

 

 



23 

 2.1.5 Nezbytná administrativa při zahájení podnikání 

 

Zahájení podnikání sebou přináší celou řadu nezbytných úkonů, které musí každý 

začínající podnikatel provést. Administrativní zátěž představuje vyjádření nákladů  

na "papírování" všeho druhu - plnění informačních či ohlašovacích povinností, vyplňování 

formulářů, získávání povolení, nebo zpracování povinné dokumentace k předkládané žádosti.   

Z hlediska časových a lidských zdrojů jsou v poměru ke své velikosti zatěžovány 

nejvíce malé a střední podniky, a to především administrativními postupy a povinnostmi 

různého typu hlášení. Administrativní zátěž dopadá na podnikatele a ostatní subjekty nejen z 

přijaté legislativy na evropské úrovni a z její transpozice do vnitrostátního právního řádu, ale i 

z národních předpisů. 

Mezi prvotní administrativu při zakládání podniku patří proces spojený s registrací 

k pobytu. Od 1. května 2004 má právo ve Velké Británii žít a pracovat každý občan České 

republiky, který zde pracuje, či nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se sám uživil a 

nepobíral dávky sociální pomoci. Povolení k pobytu potvrzuje, že osoba má daná práva se 

svobodně pohybovat v rámci EU. Tohoto dosáhne pomocí formuláře EEC1. Tyto formuláře 

spadají pod úřad Homeoffice. 

Rychlost jednotlivých potřebných administrativních úkonů požadovaných státem je 

pro efektivitu podnikání nesmírně důležitá. Pokud administrativa zabírá podnikatelům mnoho 

času, nejen že brzdí rozvoj firmy, ale především prodražuje podnikání a nutí zvyšovat ceny 

pro koncové zákazníky. Průhledná, jasná a jednoduchá administrativní pravidla jsou 

důležitým předpokladem zdravého ekonomického prostředí. Jestliže stát neutváří legislativní 

podmínky pro zrychlování nebo ještě lépe odstraňování nutných úkonů, brzdí ekonomický 

rozvoj. Podnikatelské prostředí ve Velké Británii je v tomto směru velmi přívětivé a tento 

aspekt pro tuto zemi hodnotíme za velmi kladný. Úřady zde vyřizují požadavky firem 

obratem a úředníci mají vstřícný přístup. 
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2.2 Podnikatelského prostředí v ČR a jeho obecné odlišnosti 

 

Základní definice podniku, podnikatele a podnikatelského prostředí se v České 

republice nijak významně neliší a v porovnání s Velkou Británií nenalezneme žádné velké 

rozdíly. Podnikatel je vždy osoba, která uvádí své záměry za pomocí vstupů, jako jsou 

finanční zdroje, materiál, práce a jiná aktiva do vzájemné součinnosti, a které v procesu 

interakce vytváří na výstupu vyšší hodnoty oproti hodnotám vstupním. V zásadě rozdělujeme 

dva druhy podnikatele, a to podnikatele primárního a sekundárního. Pro primárního 

podnikatele je podnik nástrojem podnikání. Podnikatelem je vždy fyzická osoba, vlastník 

podniku. U velkých podniků pak nalezneme příklad, kdy vlastník podnik jen spravuje. Tento 

druh podnikatele své podnikatelské funkce deleguje na podnik, který podniká jako sekundární 

podnikatel v zájmu vlastníka (primárního podnikatele). V realitě za těmito funkcemi 

sekundárního podnikatele stojí fyzické osoby, které mohou být z řad top managementu 

podniku, správní rady či řídící orgány. 10 

V dnešní době se vyskytují i tzv. podnikatelé z přinucení, které nevlídná ekonomické 

situace a ztráta zaměstnání dovedla k myšlence začít podnikat. Vzhledem například k věku 

mají malou šanci získat nové místo, a protože nechtějí zůstávat doma, začnou podnikat. Jde 

tedy o podnikání, jehož důvodem je ekonomické přinucení.  

Základními rysy dobrého podnikatele a tedy i prosperujícího by mělo být, že si dokáže 

vytvořit svůj osobitý styl organizace a řízení firmy, který se odlišuje od ostatních a dokáže tak 

čelit konkurenci. Vedle toho existují určité společné rysy, které každý úspěšný podnikatel 

musí mít. Mezi ně například patří:  

 cit pro vyhledání podnětu a příležitosti na trhu 

 ochotu přijímat riziko 

 důvěru ve vlastní síly a vytrvalost 

 zdravé pochybnosti 

                                                

10 SRPOVÁ J. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 427s. ISBN 978-80-247-3339-5. 
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 musí umět udržovat novost výrobků 

 být kreativní a klást důraz na cíle.  

Podnikatel by se měl stále poučovat nejen se svých vlastních chyb, ale i z chyb jak 

úspěšných podnikatelů, tak i krachujících podnikatelských subjektů. S těmito je možné 

srovnávat vlastní styl řízení a vyvodit poznatky, které mohou přispět k dalšímu rozvoji 

firmy.11 

Ze slova podnikání dle platné legislativy, konkrétně z obchodního zákoníku, nám 

vyplývá, že: „podnikání je soustavná činnost prováděná podnikatelem vlastním jménem a na 

vlastní zodpovědnost za účelem dosaženi zisku“. Zisk splňuje základní požadavky na definici 

podnikových cílu, je v nich odražen výsledek všech činností probíhajících v podniku. I přesto, 

že zisk náleží podnikateli, není však podnikatel jediným subjektem, který ovlivňuje míru 

dosažení zisku. Častokrát je schopnost generovat zisk podmíněna dovednostmi zaměstnanců, 

kteří v podniku pracují, dostupnosti zdrojů, ale i infrastrukturou země. V každém případě je 

dosahování zisku ovlivňováno mírou uspokojení potřeb zákazníků. To znamená, jestli 

nabízený produkt najde na trhu zákazníky, kteří daný produkt požadují a jsou za něj ochotni 

zaplatit adekvátní cenu. Pak také všichni účastníci procesu vyhotovení produktu požadují 

adekvátní ohodnocení. Zde podnikateli hrozí snížení jeho zisku. Pokud by podnikatel chtěl 

dosáhnout zisk za každou cenu, mohlo by se stát, že by došlo k narušení naznačeného procesu 

a neuspokojení potřeb některých zúčastněných procesu zhotovení a využití produktu. Na tuto 

skutečnost by neměl žádný z podnikatelů při formulaci cílů podniku opomenout. Vymezení 

cílů podniku procházejí neustálým vývojem a průběžně se diskutuj9. Tedy u úspěšných 

podniků by to takto mělo být. V souvislosti s činností podniku nesledujeme pouze jeden cíl, 

ale sledují se různé stále se měnící cíle. Některé jsou pak nadřazené a jiné odvozené. Vzniká 

tak systém podnikových cílu, pro které musí platit základní požadavek: dílčí cíle musí 

vycházet z hlavního (strategického, vrcholového) cíle a vytvářet hierarchii vzájemně 

propojených cílů. 

Zisk jako výsledek snažení podnikání byl i často je, kritizován jako cíl podnikání. 

Dosahování zisku není zárukou pokračování činnosti podnikatele ani zárukou dosahování 
                                                

11 VOJÍK V. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2009. 263 s ISBN 978-80-7357-467-3. 
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zisku v budoucnu. Není zde zohledněna časová dimenze. Zisk může být ovlivňován účetními 

postupy, které pouze definují zisk jako rozdíl mezi podnikovými výnosy a náklady. Takto 

vymezený zisk nelze považovat za vhodné kritérium při měření efektivnosti podniku. Je zde 

omezena srovnatelnost a není zohledněna míra rizika, při níž je zisku dosahováno.  

O definici podniku, podnikatele a podnikatelském prostředí v České Republice, by se 

dalo mluvit velmi obsáhle. Dle názvu kapitoly tato diplomová práce v následující části 

pojednává o obecných odlišnostech, které sebou přináší tyto dvě podnikatelské prostředí. 

Popisuje, jak je podnikatelské prostředí v České republice prezentováno pro ostatní zahraniční 

podnikatelské subjekty. Tyto informace by jistě mohly být přínosné a vést tak  

i ke konkrétním krokům, které by mohly pomoci k zlepšení podnikatelského prostředí 

v České republice. Vždyť proč se neinspirovat od velmoci jakou Británie zcela jistě je. 

Stránky Britské hospodářské komory představují český podnikatelský trh, tak jak je 

prezentován v zahraničí a přináší důležité informace pro potencionální zahraniční investory. 

Zde se tedy uvádí: „Česká republika je liberální stát se silným spojením s Evropou a volným 

obchodem. Ekonomika se jeví jako stabilně a progresivně rostoucí, s klesající mírou 

nezaměstnanosti, s rostoucími příjmy a velkými toky investic. Vláda zapracovala na tom, aby 

zatraktivnila obchodní pobídky, upravuje zákony a s tím i připravuje kvalifikovanou pracovní 

sílu. Je to jedna z úspěšných postkomunistických zemí východní Evropy.“ Velmi kladně je 

zde popsaná nabídka pracovní síly. Ta je považována za velmi vzdělanou, dobře 

kvalifikovanou a zaměřenou na technické obory. Uveden je zde fakt, že naše pracovní síla je 

zvyklá pracovat na plný úvazek a částečné úvazky nejsou příliš obvyklé. Zaměstnanci nejsou 

příliš mobilní a mezi aktivnější obyvatelstvo se řadí starší pracovní síla. Nalezneme zmínku o 

tom, že vysoké benefity resp. různé podpory, například pro ženy na mateřské dovolené a vyšší 

dávky pro lidi s vyšším vzděláním, je motivují spíše zůstávat v domácnosti a být tak 

ekonomicky neaktivní. Obchodní politika se snaží směřovat zaměstnanost do oborů s vyšší 

přidanou hodnotou.  

 

Česká vláda klade důraz na tyto oblasti:  

 automobilový průmysl 

 letectví 
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 strojírenství  

 elektrotechniku  

 biotechnologii 

 informační technologie a vývoj softwaru. 

Na těchto stránkách podnikatel nalezne také mnoho dalších informací, které pro něj 

mohou být přínosné. Vše, co podnikatel potřebuje vědět, rozhodne – li se začít podnikat v této 

zemi, či zvažuje-li pro tuto možnost. Uvedeny jsou zde i přímé kontakty na informační a 

podpůrné organizace jako je například Czech Invest, které mají za úkol podávat informace 

podnikatelům.12 

Těmito kapitolami bych ukončila teoretickou část, v níž je převážná část věnována 

podnikatelskému prostředí ve Velké Británii, tak jak uvádí i název diplomové práce. Nyní 

následuje část práce věnovaná analýze, kde jsou jako nástroj zkoumání využity srovnávací 

tabulky, pomocí kterých pak dojdeme k vyhodnocení a následnému doporučení pro 

podnikatele. Jako právní forma společnosti je zde zvolena společnost s ručením omezeným na 

straně České Republiky a společnost Limited na straně Velké Británie. Tyto právní formy 

podnikání jsou si velmi podobné a patří mezi velmi často užívané formy pro podnikání.  

 

 

 

                                                

12 Hosporářská komora Velké Británie [online]. Dostupný z WWW: http:/ /www.businesslink.gov.uk/cotg 

/action/detail?type=RESOURCES&itemId=1083778758 [25.3.2010] 
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3 Analýza podnikatelského prostředí v rámci Evropské Unie 

 
Možnost podnikat je jedním z nejdůležitějších rysů demokratických společností. 

Pokud je svobodné podnikání omezováno ze strany státu, pak dochází k porušování 

základních demokratických principů. Úkolem každého moderního státu je vytvářet příznivé a 

průhledné podnikatelské prostředí, ve kterém fungují tržní mechanismy a principy, které 

umožní nejen fungování, ale také růst úspěšných firem. Ty podniky, které nejsou úspěšné, pak 

v tomto prostředí zanikají a uvolňují místo dalším zájemcům o podnikání. Reálná čísla 

v segmentu malého a středního podnikání hovoří za vše. Až 70% podniků zaniká, což ukazuje 

jak neúprosný je zákon volné soutěže a konkurence v podnikání. Relativně stabilní právní 

prostředí tržní ekonomiky by mělo být základní podmínkou pro podnikatelské prostředí EU. 

Sjednocování podmínek jednotlivých zemí zajišťuje legislativa jednotného trhu. V roce 1994 

Evropská komise přijala Integrovaný systém EU, který má zajistit vyrovnání rozdílů 

v přístupu jednotlivých členských zemí. Především pak podpořit zjednodušování a zlepšování 

tržního prostředí. Postupné rozšiřování Evropské Unie a následné otevírání národních 

ekonomik umožňuje umístit zdroje tam, kde jsou efektivní a vysoce produktivní. To 

v důsledku znamená specializaci na výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou a na ty, 

které jsou schopny obstát v tvrdé konkurenci.  

 

V Evropské unii je registrováno 25,5 milionů firem. Sektor malého a středního 

podnikání tvoří  99,8% z tohoto čísla. Tyto firmy zaměstnávají 60% lidí, což představuje 

56,2% z celkového počtu zaměstnanců v rámci všech firem v EU. Jednotný trh představuje 

kolem 500 miliónů potenciálních spotřebitelů a tvoří přes 46 % obchodu. Co se týká České 

republiky, jsou samozřejmě země EU naším hlavním obchodním partnerem, což je podpořeno 

především tím, že se na území obou stran mohou usazovat jednotlivý podnikatelé nebo 

společnosti.  Tedy s výjimkou Německa a Rakouska, to si chce chránit svůj prostor minimálně 

až do roku 2013. Podíl EU na našem vývozu tvoří kolem 70% a u dovozu je to 63%. 13 

Bez ohledu na členství v EU všechny země potřebují stabilitu. Musí jít o ekonomiku 

otevřenou, decentralizovanou a zároveň zdravou. Ekonomiku založenou sice na konkurenci, 

                                                

13 VOJÍK V. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2009. 263 s ISBN 978-80-7357-467-3. 
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ale musí zde být alespoň částečně uplatněn princip solidarity. Například nenávratné půjčky, 

dotace, odpisy dluhů, a to hlavně ve státech třetího světa. Toto platí v dnešní době ještě více, 

neboť svět prochází finanční krizí a není v možnostech podnikatelů přesně odhadnout její 

konec.  

 

 

3.1 Analýza podnikatelského prostředí ve Velké Británii 

 

Velká Británie s anglosaským obchodním právem, tradicí a vlastní prestiží je jistě 

jednou ze zajímavých destinací v rámci Evropské Unie, kde lze vlastnit společnost. Zřízení 

vlastní registrované společnosti ve Velké Británii může být dobrou investicí a prakticky od 

začátku při správném vedení přináší výhody a zisky. V současnosti je ve Velké Británii 

registrováno přes 6 milionů společností, z nichž převážnou většinu vlastní cizinci z celého 

světa. Náklady na zřízení registrované společnosti ve Velké Británii jsou ve srovnání s ČR 

velmi nízké. Společnost je zaregistrována do druhého dne od obdržení podkladů a okamžitě 

může začít fungovat. Registrační úřad o tom vydá certifikát. Společnosti ve Velké Británii se 

zakládají na základě zákona o společnostech z roku 2006, který je zásadní revizí zákona o 

společnostech z roku 1985. Tento zákon umožňuje pružné a transparentní založení společnosti 

s minimální byrokracií, náklady a následně efektivní vedení společnosti. Od roku 1985 bylo 

provedeno několik změn zákona, zejména týkajících se daňových hlášení a činnosti ředitelů 

společností. Základní myšlenka zákona o společnostech z roku 1985 však zůstala zachována. 

K založení registrované LTD společnosti ve Velké Británii je potřeba znát:  

- název zakládané společnosti  

- budoucí sídlo společnosti  

- osobu ředitele 

- osobu sekretáře společnosti  

- kdo bude vlastnit podíly ve společnosti  
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Přičemž platí, že název společnosti musí být v angličtině a musí mít příponu Ltd. nebo 

Limited. Až na výjimky některých slov může být v podstatě jakýkoliv. Sídlo společnosti, tedy 

alespoň formální, musí být na území Velké Británie a z praktických důvodů by na něm měl 

působit někdo ve spojení se společností. Ředitelem a sekretářem společnosti může být a tuto 

funkci vykonávat fyzická osoba bez ohledu na trvalé bydliště, státní příslušnost nebo 

národnost, bez zvláštních znalostí. Podmínkou u těchto osob je svéprávnost, schopnost 

samostatně rozhodovat, a aby nebyla v předchozích 5 letech  ve Velké Británii pro tuto 

činnost diskvalifikována. Obecně není stanoven věkový limit pro funkci ředitele nebo 

sekretáře, avšak přihlíží se k tomu, aby navrhovaná osoba byla schopna vlastního 

rozhodování. Funkci ředitele nebo sekretáře však může vykonávat také právnická osoba, 

společnost registrovaná v jiném státě.   

Kapitál registrované Ltd. společnosti je obvykle £1000, přičemž je nutno splatit 

alespoň £1. Splacený kapitál se dělí na 1000 akcií, které můžou vlastnit podílníci ve 

společnosti. Lze si však stanovit jiný kapitál společnosti a jinou výši splaceného kapitálu. 

Podílníci společnosti ručí výhradně do výše vlastního splaceného podílu. Velká Británie má 

centrální registr společností, centrální Úřad Jejího Veličenstva pro výběr cel a daní a centrální 

Úřad pro výběr daně z příjmu. Toto jsou tři úřady, s kterými registrovaná společnost bude 

komunikovat. Velká Británie nemá živnostenské listy a zaregistrovaná společnost může 

vykonávat jakoukoliv legální činnost bez toho, aby komukoliv hlásila,  

v čem podniká. Další velkou výhodou Velké Británie je bankovnictví, s profesionálními 

službami, nízkými sazbami a stabilní měnou. Společnosti registrované ve Velké Británii 

vedou účty v britských librách a mohou samozřejmě mít další účty v jiných měnách kdekoliv 

ve světě.  

Nejlepším způsobem jak se rozhodnout, kde registrovat firmu je sestavit si tabulku a 

porovnat všechny významné aspekty, které bude každý podnikatel při tomto důležitém 

strategickém kroku zvažovat. Často pak zjistíme, že registrace firmy v zahraničí může být 

podstatně výhodnější než registrace v zemi, ve které žijete.  
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3.2. Srovnání založení společnosti s ručením omezeným a Limited  

 

Pokud jsme si tedy zvolili formu podnikání Ltd. Ve Velké Británii, neboli s.r.o. 

v České republice, budeme se muset rozhodnout v které zemi. Kterému podnikatelskému 

prostředí dáme přednost a kde se tedy rozhodneme realizovat náš podnikatelský záměr. Tedy 

pod jakým právním systémem naši právnickou osobu zaregistrujeme. Pojďme si ještě jednou 

pro přehlednost shrnout nejčastější kritéria, která nás dovedou k finálnímu rozhodnutí:  

1. právní systém, jeho důvěryhodnost a spolehlivost, stabilita  

2. výše zdanění  

3. míra byrokracie  

4. úřední jazyk, který se v dané zemi používá  

5. systém účetnictví  

6. povinnosti předepsané v zemi registrace pro právnické osoby  

7. náklady spojené s registrací a s provozem  

8. předmět podnikání  

 

Založení s.r.o. v České Republice zahrnuje dlouhý proces, při kterém je třeba osobně 

navštívit několik úřadů. Tak se tento proces při pracovním vytížení většiny podnikatelů, kteří 

by se měli věnovat především jejich podnikatelské činnosti, může značně protáhnout. Vznik 

této formy podniku se tak zcela zbytečně protahuje a vysoký počet procedur, které je nutno 

učinit před vznikem s.r.o., tak často také vázne na pomalosti a lhostejnosti úředníků nejen 

obchodního rejstříku. Založení britské Ltd. je naopak jednoduchou záležitostí, kterou je 

možno zrealizovat během jednoho pracovního dne. Zásadní rozdíl je, že zatímco ve 

Velké Británii podnikatel zahájení podnikání státu pouze oznamuje, v České republice musí 

žádat státní úřady o povolení podnikat. Nyní si pro srovnání uvedeme rozdíly v jednotlivých 

krocích samotného založení společnosti. Začneme založením, tedy podpisem společenské 

smlouvy či zakladatelské listiny.  Společnost s ručením omezeným je založena podpisem 

společenské smlouvy (je-li více zakladatelů) nebo zakladatelské listiny (jeden zakladatel). 

Tyto dokumenty se obsahem neliší. Limited je založena podpisem zakladatelské smlouvy. Co 

se týče formálnosti v České republice, tak dokumenty musí být sepsány formou notářského 

zápisu. Tento zápis i jeho kopii smí vyhotovit pouze notář a za tento úkon podnikatel zaplatí 
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poplatek 5500 až 7000 Kč. Navíc podnikatel musí započíst čas strávený u notáře, kdy musí 

dorazit všichni společníci, aby zde podepsali společenskou smlouvu. Je tu sice možnost, že si 

podnikatel může napsat vlastní verzi zakladatelského dokumentu, ale může se tak dostat do 

konfrontace s některými notáři, kteří mohou mít výhrady a nemusí pak tento dokument 

napoprvé schválit. Preferují často vlastní verzi a doplňují dokumenty o potřebné údaje, tím se 

dokument prodlužuje a poplatek, který podnikatel zaplatí notáři, se pak následně navyšuje. 

Nezbytnými náležitostmi společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jsou:  

 obchodní jméno 

 sídlo 

 předmět podnikání; 

 výše základního jmění a výše vkladů jednotlivých společníků; 

 jména společníků a uvedení jejich sídla/bydliště, rodné číslo; 

 jména, bydliště a rodné číslo jednatelů a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti.  

 

Ve Velké Británii je forma zakladatelských dokumentů ponechána na zakladatelích. 

Stát zde prostřednictvím notářů do zakládání firmy vůbec nevstupuje. Náležitostmi 

zakladatelské smlouvy pak jsou:  

 obchodní jméno 

 sídlo 

 výše základního jmění a výše vkladů jednotlivých společníků 

 jména společníků a uvedení jejich sídla/bydliště 

 jména a bydliště ředitelů, jméno a sídlo tajemníka (nepovinné).  

Předmět podnikání se neuvádí, Ltd. může podnikat v jakékoli činnosti, s výjimkou 

těch, ke kterým je spojena povinnost licence, např. pojišťovnictví, bankovnictví, atd. . Nejsou 
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zde tedy žádné náklady spojené s notářem a podnikatel tak ušetří čas za cestu k notáři a 

náklady na notářské ověření. Postačí mu z internetu stažený vzor, do kterého je nutno doplnit 

potřebné údaje.  

V České republice je základní kapitál stanoven dle zákona v minimální výši 

200 000 Kč a je součtem všech vkladů jednotlivých společníků. Před registrací s.r.o. je třeba 

ve společenské smlouvě určit správce vkladu, což může být jeden ze zakladatelů. Vklad musí 

být splacen na zvláštní bankovní účet u banky, který za tímto účelem zřídí správce vkladu na 

své jméno (nikoli na jméno společnosti, protože tato s.r.o. ještě neexistuje). Banka vydá 

potvrzení o složení vkladu a jeho výši, potvrzení musí být notářsky ověřené. K vydání tohoto 

potvrzení vyžaduje banka notářsky ověřenou kopii společenské smlouvy nebo zakladatelské 

listiny, kterou si ponechá. Potvrzení banky se přikládá k návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku. Dochází k blokaci vkladu bankou a není umožněno s ním disponovat dříve, než 

bude společnost zapsána do obchodního rejstříku. Opět zde musíme započíst finanční náklady 

spojené s notářem a poplatek bance za vydání potvrzení pro Obchodní rejstřík (např. u ČSOB 

činí 595 Kč). Dále opět cesta do banky a čas zde strávený. Ve Velké Británii je v 

zakladatelské smlouvě uveden libovolný základní kapitál, např. 1 libra, zvykem je uvést 1000 

liber. Základní kapitál se pouze deklaruje, před založením společnosti nemusí být splacen ani 

peníze nemusí být uloženy na bankovní účet. Podnikatele tak nečekají žádné náklady spojené 

s poplatky bance. 

Před zápisem do obchodního rejstříku musí společnost v České republice nejprve 

získat živnostenské listy nebo koncesní listiny, ty uděluje Živnostenský úřad. Existuje seznam 

činností a některé lze povolit jen na základě doloženého vzdělání a praxe. Tento krok se může 

při zakládání podniku značně prodloužit. Je-li živnostenský úřad zahlcen, může trvat vyřízení 

týden i déle (ze zákona by měl být živnostenský list vydán do 5 pracovních dnů). Podnikat lze 

pouze v tom oboru, na který s.r.o. získala povolení. Chce-li s.r.o. rozšířit své podnikání o jiné 

činnosti, musí celé povolovací řízení absolvovat znovu. Efektivita podnikání se tak z vůle 

státu značně snižuje.  
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Mezi nutné přílohy pro zápis do obchodního rejstříku v České republice patří:  

 úředně ověřená kopie společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny 

 výpis z katastru nemovitostí a souhlas majitele nemovitosti 

 doklad o zaplacení správního poplatku 1000 Kč (platí se v pokladně městského 

úřadu, kde sídlí živnostenský úřad) 

 doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností, 

čestné prohlášení odpovědného zástupce 

 doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým 

způsobem.  

Po zápisu vydá živnostenský úřad výpis z živnostenského rejstříku bez IČ. Nestihne-li 

podnikatel zapsat s.r.o. do obchodního rejstříku ve lhůtě 90 dnů, živnostenský list se ruší a 

poplatek 1000 Kč propadá státu. Zde vyplývají další náklady na živnostenský list (1000,-Kč) 

+ stokoruny na ověřenou kopii společenské smlouvy + 100 Kč výpis z katastru.  Obvykle 

podnikatel musí počítat s 2-3 dny čekání.  

Oproti tomu ve Velké Británii neexistují živnostenské listy ani živnostenské úřady, 

podnikat lze v libovolném oboru bez jakéhokoliv omezení, státu není třeba nic oznamovat ani 

žádat o povolení, jde výhradně o interní rozhodnutí podnikatele. Výjimkou jsou pouze některé 

zákonem omezené činnosti, např. pojišťovnictví, bankovnictví apod., pro které je třeba získat 

státní licenci. Předmět podnikání se do žádosti o registraci vůbec neuvádí. Opět zde vidíme 

úsporu nákladů finančních a také časových. 

Níže jsou uvedeny dvě porovnávací tabulky, které obsahují přehled kroků, které musí 

každý podnikatel učinit při procesu zakládání podniku. Jedná se o jednoduchou formu 

podnikání, kdy nejsou potřebná žádná speciální povolení čí koncese, licence. 
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Tabulka 3.2.1: Proces založení společnosti s ručením omezeným v České republice 

Česká s.r.o. 

 Popis Úřad Poplatek státu Přibližná 

lhůta 

Založení 1. Společenská smlouva (zakladatelská listina) nutný notářský zápis. 

2. Podpis ověřený notářem, nutná účast všech společníků. 

3. Zaplatit poplatek. 

notář 5500 až 7000 Kč 1 den 

Různá potvrzení 4. Sepsat 1x prohlášení správce vkladu. 5. 1x podpisové vzory jednatelů. 

6. 1x čestné prohlášení jednatelů. 7. 1x souhlas se zápisem do OR. 

– – – 

Různá potvrzení 8. 2x opisy společenské smlouvy. 

9. Ověřit podpis na prohlášení správce vkladu. 

10. Ověřit podpisy na podpisových vzorech jednatelů. 

11. Ověřit podpisy na čestném prohlášení jednatelů. 

12. Ověřit podpis na souhlasu se zápisem do OR. 

13. Ověřit podpis navrhovatele na formuláři zápisu do obchodního rejstříku. 

notář od 252 Kč až tisíce korun  

Různá potvrzení 14. Sepsat 2x souhlas majitele nemovitosti. 

15. Vlastnoručně podepsat. 

majitel nemovitosti – – 

Různá potvrzení 16. 2x výpis z katastru nemovitostí. 

17. Výpis z rejstříku trestů jednatelů. 

CzechPoint od 250 Kč 1 den 
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Zdroj: Vlastní 

Základní kapitál 18. Vybrat z účtu 200000 Kč. 

19. Otevřít zvláštní účet a vložit vklad – nelze disponovat dokud s.r.o. není   

zapsáno. 

20. Banka vydá potvrzení o složení vkladu 

banky 500 Kč (poplatek bance za 
potvrzení) 

1 den 

Živnostenské 

oprávnění 

21. Vyplnit formulář žádosti o živnostenské oprávnění. 

22. Zaplatit v pokladně poplatek. 

23. Vyzvednout hotový Výpis z živnostenského rejstříku či počkat až přijde   

poštou. 

Živnostenský úřad 1000 Kč týden 

Vznik 24. Vyplnit formulář zápisu do obchodního rejstříku. 

25. Zaplatit v pokladně poplatek. 

Krajský soud (Obchodní 

rejstřík) 

5000 Kč 1-3 týdny 

Vznik 26. Naskenovat a emailem odeslat společenskou smlouvu nebo zakladatelskou    

listinu a podpisové vzory jednatelů 

Krajský soud (Sbírka 

listina) 

– – 

Živnostenské 

oprávnění 

27. S výpisem z OR zajít na ŽÚ pro nový výpis z živnostenského rejstříku. Živnostenský úřad – 1 den 

Daně 28. Vyplnit registrační formulář a přiložit výpis z OR a kopii smlouvy 

s bankou 

 Finanční úřad 100 Kč (za výpis z OR) 1 den 



37 

 

Tabulka 3.2.2: Proces založení společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii 

Britská Ltd. 

 Popis Úřad Poplatek státu Typická lhůta 

Založení 
1.   Kontrola jedinečnosti názvu společnosti 
2. Sepsat zakladatelskou smlouvu – vzor na internetu. 
3.  Vlastnoručně podepsat. 

Companies House / WebCheck 
http://www.companieshouse.gov.uk/ – 1 den 

Různá potvrzení  Není třeba. – – – 

Různá potvrzení       – – – – 

Různá potvrzení Není třeba. – – – 

Různá potvrzení Není třeba. – – – 

Základní kapitál Libovolný – neskládá se, stačí deklarovat – – – 

Živnostenské oprávnění  V Británii neexistují živnostenské listy ani živnostenské úřady. – – – 

Vznik 3.1Vyplnit formulář zápisu do obchodního rejstříku. 
4.  Zaplatit poplatek 

Obchodní rejstřík 450 Kč 1 den 

Vznik – – – – 

Živnostenské oprávnění – – – – 

Daně 5. Vyplnit registrační formulář Finanční úřad – 1 den 

Zdroj: Vlastní 
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Pokud si každý jednotlivý krok očíslujeme, v závěru zjistíme, že pro založení společností s.r.o. je potřeba přibližně 28 kroků. Rozdělení 

do úkonů je velmi podrobné, ale nutné, neboť počáteční procedura je velmi důležitá a samozřejmě každý opomenutý krok by podnikatele stál 

peníze či další obětovaný čas. Celkové náklady se pak pohybují od 12.500 Kč.. Částka narůstá s množstvím potvrzení, které potřebují součinnost 

notáře, což podnikatele v důsledku stojí peníze.   

U procesu založení společnosti Ltd. nám již tabulka prvním pohledem říkám, že proces je značně jednodušší a podnikatele nebude 

pronásledovat proces. 

Tabulka 3.2.3: Sumarizace důležitých aspektů 

SUMARIZACE DŮLEŽITÝCH ASPEKTŮ  

 ČESKÁ REPUBLIKA VELKÁ BRITÁNIE 

CELKEM CENA: Poplatky od 12500 Kč Poplatek 450 Kč 

CELKEM DOBA: Doba registrace asi měsíc Doba registrace 1-2 dny 

POČET KROKŮ: 28 kroků 5 kroků 

Zdroj:Vlastní
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3.3 Shrnutí poznatků analýz pro potřeby českého podnikatele  

 

Na základě analýzy jsme dospěli k závěru, že založení a provoz s.r.o. je dosti finančně 

náročný. Proč je provoz s.r.o. tak drahý a proč změny trvají dlouho? Nejvyšší náklady 

v České republice představují poplatky obchodnímu rejstříku (za zápis společnosti 5000 Kč, 

za jakoukoli změnu či doplnění 1000 Kč, za výmaz společnosti 3000 Kč). Paradoxně přes 

vysoké poplatky je právě obchodní rejstřík kvůli pomalosti a liknavosti úředníků nejčastější 

příčinou zdržení v průběhu podnikání. Další příčinou zdržování a prodražování průběhu 

podnikání je nutnost provést většinu změn přes změnu společenské smlouvy či zakladatelské 

listiny formou notářského zápisu, za který notáři účtují cca 5500 až 7000 Kč. K podpisu nové 

společenské smlouvy se musí osobně dostavit všichni společníci. V případě rozšíření 

podnikatelských aktivit je třeba čekat na povolení Živnostenského úřadu, který změnu provádí 

za poplatek 100 Kč. U změny sídla je pak třeba pořizovat nový výpis z katastru nemovitostí a 

souhlas majitele nemovitosti. U každé změny je obvykle nutné sehnat celou řadu dalších 

potvrzení, která se přikládají jako přílohy k žádostem o provedení změny. Výše uvedené 

překážky zcela zbytečně prodražují a zpomalují podnikání v České republice prostřednictvím 

společnosti s ručením omezeným, které je tak méně efektivním, než podnikání ve Velké 

Británii prostřednictvím společnosti Limited. 

Co se týče britského účetnictví, to je poněkud odlišné od českého. V prvé řadě je 

podstatně jednodušší. Britské společnosti vedou podvojné účetnictví a na konci účetního roku 

je 7 měsíců na vypracování a odevzdání daňové zprávy a zaplacení daně. V současné době se 

vede účetnictví prakticky jen elektronicky, takže se redukuje na zapisování příjmů a výdajů 

případně DPH vydané a přijaté, do počítače.  

V České republice je bohužel stále zastaralý právní systém, tedy v tomto ohledu určitě 

Velké Británii nelze konkurovat. Dalším důležitým aspektem, který povede k rozhodnutí je 

náročnost na administrativu a náklady s ní spojené. Nelze popřít, že Anglie je v tomto směru 

zcela jistě popředu. Podnikatelské prostředí ve Velké Británii je v tomto směru velmi 

přívětivé a tento aspekt je hodnocen za velmi kladný. Úřady zde vyřizují požadavky firem 

obratem a úředníci mají vstřícný přístup. 
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Je třeba ale zmínit, že v České Republice došlo k mnoha krokům, které mají za úkol 

odstranit byrokracii a podnikatelům usnadnit jejich podnikatelskou činnost. Například při 

zahájení podnikání, kdy musí každý podnikatel provést nejdůležitější krok a tím je ohlášení 

živnosti na příslušné úřady. K tomu dnes již stačí podat jen jeden formulář na Centrálním 

registračním místě. Dříve musel každý podnikatel vyplnit postupně několik formulářů na 

několika různých úřadech, které navíc často obsahovaly ty stejné údaje. Všechny tyto 

formuláře od srpna 2006 nahradil formulář jediný, nazvaný Jednotný registrační formulář. 

Ten tedy nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před 

vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, 

příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované 

náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro 

podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména 

identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny 

dotčené orgány. Podává se na obecních živnostenských úřadech, kde jsou pro tento účel 

zřízena takzvaná Centrální registrační místa. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s 

dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních 

formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 

stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na 

finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. 

Co se týče daňového zatížení, jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, výše daňového 

zatížení ČR se nijak markantně neliší od Velké Británie, nelze však opomenout nižší zatížení 

zaměstnavatele při platbě sociálního pojištění. Avšak jak Velká Británie, tak Česká republika 

jsou členy Evropské unii, což do budoucna znamená ještě větší sbližování daňových systémů 

těchto dvou zemí.  

Důležité pro podnikatele, který má zájem vstoupit na zahraniční trh, je připravenost na 

obchodní jednání a obchodní zvyklosti, které ho budou po celou dobu provázet. Na nich pak 

bude záviset množství zakázek a obchodních kontaktů. Těžko si také představit úspěch firmy 

bez těchto teritoriálních znalostí a dovedností. Mezi ustálené obchodní zvyklosti ve Velké 

Británii patří dochvilnost, upravený vzhled, konzervativní oblečení a čistá kvalitní obuv. 

U dámských i pánských oděvů převažují tmavší odstíny. Předpokládá se kvalitní příprava na 
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jednání, včetně prostudování dostupných podkladů. Veškerá jednání jsou vedena přímočaře a 

racionálně. Úvodní zdvořilostní komunikace se „odbude" během několika minut. Od 

obchodního partnera se v jednání očekává věcnost a přímost. Samozřejmostí je předání 

navštívenky, která neuvádí vysokoškolský titul. Používání mobilního telefonu během jednání 

je považováno za neslušné. Při komunikaci s britskými firmami je důležitá rychlá reakce. 

Běžné je odpovídat na písemnou korespondenci do 24 hodin po obdržení. Praxe bohužel stále 

ukazuje, že řada britských firem je při písemném styku s českými firmami uvedena do 

rozpaků, neobdrží-li odpověď do 3–4 dnů. Předpokládaným jednacím jazykem je angličtina. 

Britové se nevyznačují přílišnou ochotou se učit cizí jazyky. Při obchodním jednání je 

obvyklé, že se projednává maximum bodů. Učiní-li obě strany závěr, předpokládá se, že se k 

němu není třeba již vracet a obě strany ho respektují. Pokud obchodní partner nevyjádří 

opačný názor nebo nějaké připomínky, předpokládá se, že souhlasí s předloženým návrhem. 

Při jednání není obvyklé nabízet alkoholické nápoje. V obchodním styku i běžné komunikaci 

se téměř okamžitě používá oslovení křestním jménem. 

 

Podnikatel nesmí zapomínat, že Britský trh je velmi náročný na kvalitu výrobků i 

služeb, ale také na úroveň podnikatelské etiky. Typické je dodržování zásady „fair play", 

sjednaných lhůt a podmínek. V seriozních podnikatelských kruzích stále platí, že čestné 

jednání je samozřejmostí. Lež je společensky nepřijatelná a dané slovo má hodnotu 

podepsané smlouvy. V obchodním styku je dodržování platebních podmínek věcí cti a lze se 

na ně většinou spolehnout. V každodenní praxi bývají však častým a již dlouho kritizovaným 

nešvarem velkých firem platby po lhůtě splatnosti. Hlavní obětí jsou drobní dodavatelé. V UK 

je maximálně zjednodušena registrace a zrušení firmy. Britská adresa obchodního partnera 

ještě nemusí nutně vypovídat o etnickém původu majitele firmy. Českým firmám se 

doporučuje ověřit důvěryhodnost firmy běžně dostupnými prostředky: bankovní reference, 

používání zajištěných způsobů platby. Při použití nekalých obchodních praktik ze strany 

britské firmy či podnikatele je nejlepší se poradit s místními právníky. 

 

Jinou zajímavou možností je založení Společnosti se zárukou - LTD by Guarantee ve 

Velké Británii. Společnost LTD by Guarantee je soukromá společnost, která nemá podílníky 

nebo upsaný kapitál, zato však má ručitele, kteří berou na sebe odpovědnost přispět do 

společnosti, pokud to společnost bude potřebovat. Společnost LTD by Guarantee, nerozděluje 

zisk. Zisk je zásadně zpětně investován do společnosti. Z tohoto důvodu, se společnost LTD 

by Guarantee, může ucházet o charitativní status. Společnost LTD by Guarantee je zakládána 
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jako právní subjekt s vlastním právem, což znamená, že smlouvy, dohody a kontrakty mohou 

být vystaveny a sepsány jménem společnosti, namísto, jménem individuálních členů správní 

rady nebo poručníků, či kurátorů. Typicky, charity jsou ustanovovány jako soukromé 

Společnosti LTD by Guarantee mnohem častěji, než jako běžné obchodní LTD společnosti. 

Společnost LTD by Guarantee, však vždy vyžaduje specializované Memorandum o 

Společnosti. Společnost LTD by Guarantee je vhodná pro různé kluby, členské organizace 

(včetně studentských sdružení, sportovních asociací, dělnických svazů a jiných institucí a 

nevládních organizací).  

Výhody Společnosti se zárukou - LTD by Guarantee: 

 neplatí daň ze zisku a z příjmu, je osvobozena od cla a dary pro charitativní účely jsou 

 osvobozeny od daně 

 neplatí více než 20% obvyklých sazeb za budovy, které používá pro charitativní 

činnost 

 za některých okolností má úlevu od DPH 

 je schopna snáze získávat dary a dotace od veřejnosti a granty od státních institucí, než 

obvyklá LTD společnost nebo jiné   

 necharitativní organizace 

 formálně reprezentuje a pomáhá potřebám v příslušné komunitě 

 

Kromě výše zmíněné registrované Společnosti (Ltd.) a Společnosti se zárukou (LTD 

by Guarantee) existují ve Velké Británii také další možnosti podnikání. Například stávající 

zahraniční společnost si ve Velké Británii může zřídit pouze pobočku namísto registrované 

Ltd. společnosti. Dalšími možnostmi je podnikání na základě partnerství, buďto PLLC nebo 

LLP. Ne každý je však schopen splnit podmínky pro možnost takovéhoto podnikání. 

Nakonec, další možností je zřízení soukromé registrované společnosti (PLC.).  
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4. Doporučení pro výběr místa založení společnosti 

 

Z mé analýzy tedy vyplývá, že podnikatel by měl pro jeho podnikatelský záměr zvolit 

formu Ltd. ve Velké Británii. Vše samozřejmě za předpokladu, že jeho záměr je 

realizovatelný a pro jeho výrobky či služby, které má v plánu nabízet, je na trhu místo. Hned 

v počátcích ušetří jak finančně tak časově již při procesu zakládání a registrace jeho firmy. 

Dále pak na provozních nákladech. Neopomenutelný je také jednodušší systém účetnictví a 

možnost podání daňových přiznání elektronickou formou, kde vidíme další úspory času i 

finančních prostředků. Ty může podnikatel raději plně věnovat náplni jeho podnikatelské 

činnosti. Nemusí se zatěžovat nepříjemnou byrokracií a dostane se mu přívětivé pomoci ze 

strany úředníků. Na daních ušetří při platbách sociálního pojištění za zaměstnance. A nakonec 

to podstatné, získá firmu s Velkou prestiží, neboť za svým obchodním názvem ponese 

příponu Ltd. 

Pokud jde o britský trh, tak ten jistě nabízí českým poskytovatelům služeb řadu 

možností. Z oblasti ostatních služeb se jako perspektivní pro další spolupráci jeví oblast 

stavebnictví (zejména projekční práce, architektonický design a dodávky samotných 

stavebních prací), velkoobchod a maloobchod a dále podnikatelské služby (činnosti v oblasti 

výpočetní techniky, např. tvorba software pro finanční a pojišťovací instituce a výzkum a 

vývoj). Další perspektivní oblastí je cestovní ruch, lázeňská turistika, wellness, golf a dále 

oblast zdravotnictví (např. ortodoncie, plastická chirurgie). Jen je třeba dodat, že tato již 

dlouho otevřená ekonomika a obchodní trh, může být již značně zahlcen a nese tak velké 

riziko v boji s konkurencí. Spotřebitelé a jejich poptávka je zde často nevyspitatelná a lze tak 

ještě s menší jistotou predikovat budoucí poptávku zákazníku a budoucí tendence, než na 

jiných trzích. 

V současné době díky rozvoji informačních technologií má každý podnikatel možnosti 

sledovat podněty, které mu trh nabízí. Například v sekci obchodně ekonomického 

zpravodajství na webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Londýně se nachází 

dokument, který průběžně informuje české podnikatelské subjekty o připravovaných 

obchodních příležitostech ve Velké Británii v oblasti stavebnictví, dopravní infrastruktury, 

energetiky a příležitostech souvisejících s olympiádou v Londýně (v roce 2012).  
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Od ledna 2010 vstoupila v účinnost směrnice o službách, která zásadním způsobem 

zjednodušuje krátkodobé poskytování přeshraničních služeb, především ve smyslu uznávaní 

požadovaných kvalifikaci a oprávnění poskytovat služby na základě povolení získaného 

 v domovském státě. Směrnice zavádí také institut tzv. Jednotného kontaktního místa, kde je 

možné získat veškeré informace a vyřídit si veškeré záležitosti. 

 

Zájem o spolupráci s českými subjekty byl zaznamenán v následujících službách: 

  obchodní služby (překlady, tisk, design, vývoj softwaru, přeprava zboží)  

 stavebnictví (architekti, stavební práce) 

 
Perspektivní služby pro české firmy jsou v těchto odvětvích: 

 stavebnictví, architektura 

 design 

 přeprava zboží 

 cestovní ruch (lázeňství, kongresová turistika) 

 zdravotní péče (plastická chirurgie) 
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5. Závěr 

Začít podnikat není jen o tom mít sen, ale stojí za tím skutečné kroky, za které si 

podnikatel nese nejen úspěch, ale i případné následky. Proto jsou tyto první kroky velmi 

důležité a jsou základem pro náš budoucí úspěch.  

Tak jako v České republice, i ve Velké Británii existuje několik forem podnikání, 

které sebou přináší různé výhody, ale i nevýhody. Každá osoba, začínající podnikat, či 

uvažující o podnikání, zpočátku řeší při svém rozhodování především otázku zákonné 

odpovědnosti a daňovou zátěž. Otázku odpovědnosti a ručení řeší především proto, aby 

chránil nejen majetek firmy, ale také majetek rodinný. Samozřejmě má pak při svém 

podnikání zájem o co nejvyšší daňovou úlevu.  

V mé práci jsem usilovala o ucelený přehled a zejména o vystižení odlišností v těchto 

různorodých podnikatelských prostředích. Byla bych velmi ráda, kdyby tato práce mohla 

posloužit jako podnikatelská příručka pro začínající podnikatele, kteří uvažují zavítat na 

anglický podnikatelský trh. 

I přesto, že Česká republika patří z východoevropských zemí k ekonomicky nejvíce 

rozvinutým, její hospodářství se pro byrokratické překážky rozvíjí pomaleji, než by mohlo. 

Jednou z příčin je komplikované zahájení podnikání, které je se svými formálními pravidly 

Velké Británii vzdálené. Na tomto trhu prakticky žádné překážky neexistují a vstup do 

podnikání je státem hodně usnadněn. Zbytečně kladené překážky omezují vznik nových 

malých firem a způsobují závislost české ekonomiky na velkých podnicích. 

Jako příklad pro porovnávání v těchto dvou podnikatelských prostředí jsem si zvolila 

společnost s ručením omezeným a anglickou limited. Po vzájemném porovnání jsem vyvodila 

tyto závěry. K založení firmy v Anglii je třeba učinit pouze 5 kroků a státu zaplatit okolo 

450 Kč. Kdežto v České republice musí podnikatel učinit 28 kroků a státu zaplatit přibližně 

12 500 Kč. Navíc je třeba započíst základní vklad 200 000 Kč, který je po dobu registrace 

firmy blokován. Samozřejmě, že společnost Limited ve Velké Británii nepředstavuje 

absolutní volnost podnikání. Založením společnosti přebíráte také odpovědnost. Například ať 

už  podnikáme v České republice či Velké Británii máme povinnost odevzdat daňové 

přiznání.  
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V závěru bych také vyzdvihla, že britská Limited patří k nejrenomovanějším formám 

kapitálových společností na světě, což přináší společnosti její prestiž. Podnikání právní 

formou Limited je například velmi běžné také v Německu. Neměli bychom dále také, při 

svém rozhodování zapomenout na jednoduché a transparentní anglické legislativní prostředí a 

britské obchodní právo. Pokud mám vyslovit konkrétní myšlenku, ke které jsem v mé práci 

dospěla, pak českému podnikateli, jehož podnikatelský záměr je na trhu realizovatelný, 

doporučuji provádět obchod pod hlavičkou britské firmy. Ušetří tak na provozních nákladech, 

daních, na účetnictví, odpadne mu byrokracie a s tím související všemožná potvrzení. Velká 

Británie a Česká Republika jsou od roku 2004 součástí jednoho státu, Evropské unie. Proto 

odpadá platba cla a není potřeba místního živnostenského listu. Podnikatel může například 

koupit zboží v Británii a prodat jej coby britská firma v České Republice. Účetnictví povede 

ve Velké Británii a daně zaplatí Jejímu Veličenstvu. Zato se Vám dostane vstřícného a 

přívětivého jednání a pomoci úředníků. 

Dále bychom měli zvážit možnost poohlédnout se i po jiných zajímavých trzích, i 

přesto, že mohou být naší mentalitě a podnikatelskému prostředí vzdálené. Možná mají 

do budoucna velký potenciál, a proto stojí za to se na ně připravit. V současné době je velmi 

diskutované téma, a to podnikání na jednom z největších trhů světa. Sílící světovou 

ekonomikou a velmocí je v současné době Čína s obchodními trhy, které jsou obrovské a 

úchvatné. Její počet obyvatel je 1,3 miliard lidí, což znamená obrovský počet spotřebitelů a 

výrobců. Pro firmy, které chtějí být úspěšné v oblasti obchodu, znamená již teď či později 

zahrnout tuto destinaci do svých plánů, neboť tato země jistě představuje pro firmy velký 

potenciál. Naopak, pro české výrobce, kteří chtějí snížit své výrobní náklady a konkurovat tak 

asijskému zboží, může být zajímavé přestěhování výroby do vlastní provozovny například 

v Indii.  

To, že anglický trh je pro založení podniku jistě zajímavý jsme si v předchozích 

kapitolách podložili. Nesmíme ale zapomínat, že nejde jen o nízkou administrativní 

náročnost, komunikaci s úřady a míru zdanění, ale především bychom měli zvážit, zda je na 

trhu opravdu místo pro naše služby či výrobky a náš podnikatelský záměr má tak na trhu svou 

budoucnost a dokáže čelit konkurenci. Nesmíme zapomínat, že britský trh je velmi náročný 

na kvalitu výrobků i služeb a také na úroveň podnikatelské etiky.  Typické je dodržování 

zásady „fair play", sjednaných lhůt a podmínek. Je třeba, aby podnikatel vlastnil předpoklad 

osobní, tím míním, zda jeho podnikatelský duch je dostatečně silný, zda nepostrádá vytrvalost 
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a optimismus. Tato předpoklady budou nezbytnou podmínkou, ať už při vstupu na cizí či 

tuzemský trh.  

Dnešní doba je plná převratů a pro každou firmu je tím nejdůležitější být flexibilní ve 

všech směrech. Je nezbytné neustále sledovat vývoj trhu, nové trendy v podnikání a 

samozřejmě neopomenout na požadavky zákazníků, neustále a bystře sledovat konkurenci, 

tak aby se nedostala na vedoucí roli. Jen to dovede firmu k úspěchu a jejímu rostoucímu 

podílu na trhu. Takže zvažme všechny teoretické poznatky a fakta, to určitě ano, ale mějme 

stále v popředí našich myšlenek, to co náš podnik vede k tomu být úspěšný. 
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