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1. Aktuální situace ve Spojeném království
BREXIT / COVID-19 & EKONOMIKA

COVID-19 – AKTUÁLNÍ SITUACE
OMICRON – NEJRYCHLEJŠÍ NÁRŮST NAKAŽENÝCH OD ZAČÁTKU
PANDEMIE
•

Denní nárůst nakažených klesl v průběhu ledna z 220 000 na 80 000; denní
nárůst hospitalizací stagnoval v minulém týdnu na 2 400

•

1 z 15 osob je v současnosti nakažena, v Londýně 1 z 10

•

Navzdory vysoké nakažlivosti jsou hospitalizace u Omicronu o 50 až 70 % nižší v
porovnání s Deltou

LOCKDOWN VLÁDA NEPLÁNUJE
•

Boris Johnson sází na efektivitu 3. dávky vakcinace (booster)

•

Minimální opatření zahrnují nošení roušek, home office a covid pasy

•

Největším problémem je v současnosti nedostatek personálu v nemocnicích

OČKOVÁNÍ
•

Od 8.12.2020 doposud naočkováno 52 mil. osob první dávkou, 47 mil. dvěma
dávkami a 35 mil. boosterem

•

250 000 booster dávek podáno denně

BRITSKÁ EKONOMIKA – AKTUÁLNÍ SITUACE & VÝHLED
HDP
•

Propad HDP za rok 2020 o 9,7% je bezprecedentní

•

Ekonomická aktivita v říjnu 2021 byla stále o 0,5% nižší než na začátku 2020

•

Růst ekonomiky v roce 2022 je odhadován na necelých 5%, dopad Omicronu
je však stále neznámou

NEZAMĚSTNANOST & INFLACE
•

Nezaměstnanost 4,2% (Q3 2021) - snížení o 0.6% v porovnání s 2020

•

V příštích měsících se očekává opožděná reakce na ukončení programu na
podporu pracovních míst spojená s nárůstem nezaměstnanosti

•

Snížení počtu OSVČ

INFLACE

Zdroj: KPMG

•

Negativní dopad rostoucích cen energií, disrupce dodavatelských řetězců
a ukončení některých vládních opatření mají vliv na inflaci

•

Negativní dopad pandemie je dále podpořen Brexitem

•

V lednu 2022 inflace vzrostla na 5,1%, snižovat by se měla v 2023

BREXIT – ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022
CELNÍ DEKLARACE
•

Od Nového roku Británie zavedla úplné celní kontroly veškerého
zboží, již nebude možno odkládat podání dovozních prohlášení

•

Tzn. že nebude možné projet přístavem se zbožím, pokud zboží nebude
v přístavu celně odbaveno nebo pokud daný dopravce nebude
nasměrován do vnitrozemského celního pracoviště (IBF)

•

Většina velkých přístavů (vč. Doveru) a Eurotunnel budou využívat
systém Goods Vehicle Movement Service, který propojuje předem
podaná celní prohlášení do jednoho referenčního čísla Goods Movement
Reference (GMR, referenční číslo pohybu zboží) – nutnost registrace

•

Týká se především mezinárodních dopravců, ale současně se zvýší
důraz na správné vyplnění všech celních dokumentů, původu zboží
apod.

•

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

•

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britainand-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-hauliers.cs

BREXIT – ZMĚNY OD 1. LEDNA 2022
IMPORT ZBOŽÍ ŽIVOČIŠNÉHO A ROSTLINNÉHO PŮVODU
•

Od Nového roku britská vláda postupně fázuje zpřísnění podmínek pro
import

•

Od 1.1. platí povinnost předběžného oznámení importu zboží živočišného
a rostlinného původu (SPS)

•

Od 1.7. budou pro zboží živočišného původu + regulované rostliny a
rostlinné produkty + další vysoce rizikové potraviny povinné fyzické
kontroly na vybraných hraničních přechodech (Border Control Post)

•

Současně budou vyžadovány exportní zdravotní certifikáty (Export Health
Certificates) a Prohlášení o bezpečnosti importovaného zboží (Safety and
Security Declaration)

•

Od 1.9. bude stejné platit i pro mléčné výrobky

•

Od 1.11. bude stejné platit i pro rybí výrobky a všechny ostatní produkty +
produkty směsného původu

•

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploa
ds/attachment_data/file/1041528/2021_December_BordersOPModel.pdf

CERTIFIKACE UKCA NAHRAZUJÍCÍ CE
VLASTNÍ ZNAČKA UKCA PRO CERTIFIKACI URČITÝCH VÝROBKŮ
•

UK Conformity Assessed (UKCA)

•

Obecná pravidla týkající se UKCA jsou ve velké míře odrazem označení CE

•

Shodná je i doba dokládání dokumentace ke zboží, možnost vlastní
deklarace u vybraných typů výrobků apod.

•

Zavedením vlastní značky si ale Velká Británie vytváří prostor neakceptovat
například některé budoucí předpisy EU, které se mohou zdát
kontraproduktivní

•

Zavedení UKCA do praxe probíhá postupně, pro zboží umístěné na trhu
(„placed on the market“) před 1.1.2021 platí výjimka a lze dále používat CE

•

Na nové kontrakty by se již pravidla vztahovat měla, přičemž k výrazným
kontrolách dle našich informací prozatím nedochází

•

Přechodné období bude ukončeno k 1.1.2023, kdy se již bude vztahovat
bez výjimky na všechny relevantní výrobky

•

Doporučujeme připravit se na změny

•

https://www.businessinfo.cz/clanky/novy-system-certifikaci-vyrobku-ukca-vevelke-britanii/

VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA PRÁCI DO VELKÉ BRITÁNIE
•

Od 1.1. 2021 skončil volný pohyb nejenom zboží, ale i osob v relaci EU –
UK. Možnost požádat si o EU Settlement Scheme platila pouze pro občany
EU, kteří prokazatelně žili a pracovali v UK před rokem 2021

•

Pokud je práce spojená s dodávkou zboží/technologie, tak lze aplikovat tzv.
Permitted activities a pracovní povolení není potřeba:
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendixvisitor-permitted-activities

Kategorie „Manufacture and Supply of Goods to the UK“
•

Pokud se jedná o kontrakt pouze na vykonání práce, doporučujeme využít
Immigration Rules Appendix Temporary Work - International Agreement (T5)
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendixt5-temporary-worker-international-agreement-worker

•

Princip vychází ze závazků UK ve Všeobecné dohodě o obchodu službami
GATS „providing a service under contract as a contractual service supplier
or independent professional“

•

Uzavřený kontrakt na dodávku prací musí být s britským partnerem, který je
„A-rated on the Home office’s register of licenced sponsors”

•

Externí vízová služba britské ambasády v Praze
https://pos.tlscontact.com/prg_en/

PODMÍNKY PRO SLUŽEBNÍ CESTY
PLNĚ OČKOVANÍ CESTUJÍCÍ
o Od 9. ledna 2022 není povinností cestujících podstoupit
předodletový test při cestě do Británie
o Před odletem musí cestující vyplnit tzv. passenger locator form a
objednat si tzv. Day 2 test (stačí antigenní)
o Day 2 samotestovací sadu si je možné nechat poslat předem do
hotelu anebo po dohodě na adresu ZK CzechTrade Londýn
o Není nutné po příletu nastoupit do karantény
o https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-traveluk
o https://www.gov.uk/find-travel-test-provider

NEOČKOVANÍ CESTUJÍCÍ
o Nutnost podstoupit předodletový PCR test 2 dny před letem
o Před odletem musí cestující vyplnit tzv. passenger locator form a
objednat si tzv. Day 2 test a Day 8 test
o Po příletu podstoupit 10 denní karanténu

2. Jak oslovit britského zákazníka
Perspektivní obory
Veletrhy a další aktivity CzechTrade Londýn 2022

JAK NA PRVNÍ OSLOVENÍ FIREM V BRITÁNII
ZÁKLADY EMAILOVÉ ETIKETY V BRITÁNII
•

Oslovení příjmením je nestandardní, běžné je oslovit obchodní partnera křestním jménem, i když se neznáte osobně

•

Tituly jsou v oslovení tabu - Britové v běžné psané komunikaci profesní a akademické tituly nepoužívají vůbec

ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÉHO PRVOTNÍHO OSLOVENÍ JE STRUČNOST
•

V prvním emailu je důležité krátce představit Váš produkt a formu spolupráce, kterou od partnera očekáváte. Je
dobré se vyhnout dlouhému popisu technických informací a historie firmy

•

Naopak je dobrý nápad zdůraznit hlavní USP produktu a výhody oproti konkurenci

REFERENCE JSOU V BRITÁNII KLÍČOVÉ
•

Britský trh je velmi konzervativní a reference z jiných zahraničních trhů jsou skoro vždy prvním předpokladem, který
klient očekává

•

Velkou výhodou je předchozí reference přímo z Británie, nebo z jiných vyspělých západních zemí

PANDEMIE ZMĚNILA DYNAMIKU OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ
•

Obchodní jednání přes Zoom, MS Teams, Skype, atd. se stala preferovanou metodou prvotních schůzek, avšak k
rozvoji vztahů je stále potřeba osobní kontakt

•

Británie je konzervativní zemí, kde hraje setkávání se v rámci obchodních schůzek a veletrhů zásadní roli.

•

https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa-asie/spojene-kralovstvi

PERSPEKTIVNÍ SEKTORY V OBDOBÍ PANDEMIE A PO BREXITU
Stavební průmysl
•

Britská vláda se rozhodla pro boj s negativním vlivem
pandemie skrze podporu rozsáhlých infrastrukturních
projektů a grantů na podporu zateplení budov

•

V následující dekádě by měli celkové investice dosáhnout
650 miliard liber

5

Automotive
•

UK od roku 2030 zakazuje prodej automobilů se spalovacím
motorem

•

Adopce elektromobilů je v UK velmi rychlá, což vede ke
změnám v dodavatelských řetězcích automobilek, velký
důraz je i na přidruženou infrastrukturu a dobíjecí stanice

2

Design
•

Navzdory Brexitu a pandemii zůstává Británie i nadále
Evropským centrem moderního designu

•

Příležitosti se nacházejí primárně v interiérových doplňcích
a vybavení

8

VELETRHY A DALŠÍ AKTIVITY CZECH TRADE V UK
AEROSPACE PROJEKT

SUBCON 2022
•

Veletrh se zaměřením na výrobní
sektor a přidružený dodavatelský
řetězec

•

Akce organizovaná CzechTrade Londýn, spočívající v
identifikaci certifikovaných dodavatelů do leteckého
průmyslu a jejich následné představení hlavním UK hráčům
v rámci dodavatelského fóra

ADVANCED ENGINEERING 2022
•

Tradiční veletrh se zaměřením na
komplexní manufacturing sektor,
primárně na automotive, aerospace a
kompozitní materiály

UK CONSTRUCTION WEEK
•

Veletrh spojující UK stavební průmysl s
dodavateli produktů a technologií

UK SHIPBUILDERS PROJEKT
•

Identifikace a představení českých dodavatelů do lodního
průmyslu vedoucím UK firmám v oboru

UK AUTOMOTIVE PROJEKT
•

Představení českých automotive dodavatelů se zaměřením
na použití moderních technologií, zero-emmision a IoT

o INDIVIDUÁLNÍ ASISTENCE A SLUŽBY
Ověření zájmu o výrobek, vytipování obchodních partnerů z domluvených cílových skupin, ověření vhodných
kontaktních osob v britských firmách, oslovení, revize marketingových materiálů, veletrh „na klíč“ atd.
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