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Jak se podniká  
kraJanům ve skotsku
skoTsko je NádherNá země vsTřícNá k ciziNcům. dává všem sTejNé šaNce a podNikaTele velmi 
podporuje. sTačí oN-liNe regisTrace a Na výběr máTe mezi self employed (osoba samosTaTNě výdělečNě 
čiNNá), parTNerships a lTd. (obdoba s.r.o.). ŽivNosTNík i firma se musí zapsaT Na daňovém úřadě hmrc, 
firmy Také ve speciálNím regisTru compaNies house. zaměsTNaNci i ŽivNosTNíci odvádějí sociálNí 
a zdravoTNí pojišTěNí jako jedNu čásTku pod NaTioNal iNsuraNce. Neziskovky a vládNí orgaNizace, 
jako je busiNess gaTeway, Nabízejí skvělé kurzy a podporu zdarma pro všechNy, kdo se rozhodNou 
podNikaT. TouTo cesTou se vydala i spousTa čechů, kTeří Tu Žijí. předsTavme si NěkTeré z Nich.

Petr Jícha (W. t. Precision engineering):
„Před dvanácti lety jsem přijel za  prací do  Glasgow a  o  pět let později jsem se pustil do  podnikání. 
Založení společnosti W. T. Precision Engineering Ltd. šlo snadno a rychle. Zabýváme se strojírenskou vý-
robou přesných komponentů, CNC soustružením, frézováním a zámečnickou činností. Naše zakázky jsou 
různorodé, buď malé prototypové, nebo velké objednávky čítající tisíce kusů. Většina našich zákazníků 
jsou britské firmy, ale spolupracujeme i s Čechy žijícími ve Skotsku. Vyrábíme komponenty do hudebních 
nástrojů, závodních aut, motorek a  lodí. Zhotovili jsme zakázky i  pro potravinářský průmysl nebo archi-
tektonické stavby. Nejzajímavější bylo podílet se na výstavbě budovy Národního baletu v Londýně, čímž 
se nám otevřely dveře k dalším projektům ve Velké Británii. Komponenty do hudebních nástrojů exportu-
jeme až do Japonska a USA.“

Kristýna VágaioVá a Martina VaňatoVá (the sly Fox):
„Martina přišla v roce 2014 do Edinburghu studovat na univerzitu a  já přijela rok po ní. Nejprve Martina 
začala vyrábět raw sladkosti (dorty, čokolády), které potom sbalila do kufru a prodávala na trzích a vegan-
ských festivalech pod značkou Rawsmary. Přidala jsem se k  ní a  časem jsme zařadily i  vařené veganské 
jídlo (guláš, chili sin carne, mac and cheese, veganského lososa atd.) a papírově vše zaregistrovaly pod ná-
zvem The Sly Fox. Dnes už nejezdíme s kufrem, ale máme auto a prodejní přívěs. Objíždíme různá města 
a  festivaly po  Skotsku. Veganizujeme jídlo z  celého světa. Naše raw sladkosti (dorty, čokolády atd.) mo-
mentálně dodáváme do několika obchodů a kaváren v Edinburghu, ale do budoucna plánujeme kavárnu 
vlastní. Zákazníky jsou všichni, kteří chtějí ochutnat něco jiného než maso, vegani a  vegetariáni, lidé 
s alergiemi a dietami. A samozřejmě Češi, Slováci a další, kteří znají guláš a chtějí ochutnat jinou variantu.“

Anketa
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VeroniKa aPPleFord diVincoVá (liVing health):
„Z  České republiky jsem se nejdříve přestěhovala na  Normanské ostrovy, odkud jsem po  letech práce 
v bance přesídlila do Skotska a rozhodla se změnit kariéru. Před čtyřmi lety jsme s manželem založili well-
ness kliniku Living Health a  letos přecházíme ze statusu self employed (živnostníci) na  limited company 
(s.r.o.). Registrace byla jednoduchá, ale budování vlastního byznysu je běh na dlouhou trať. Naštěstí mám 
možnost věnovat se tomu, co mě baví a  fascinuje. Nabízíme klientům různé formy terapeutických a  re-
laxačních masáží, čínskou medicínu a klinickou hypnoterapii. Působíme v centru Edinburghu a částečně 
také z domu ve vesničce West Linton. Mezi našimi klienty se najdou i Češi a Slováci.“

VeroniKa Macleod a radKa Petersen (czech school scotland cic):
„Do  Skotska jsme přišly krátce po  vstupu České republiky do  EU a  nechaly se zaměstnat ve  služ-
bách.  Od  narození dětí pracujeme na  částečný úvazek, obě jako živnostnice ve  výuce jazyků, Veronika 
i  jako zaměstnankyně univerzity. V  roce 2018 zanikla v Edinburghu charita podporující českou a sloven-
skou komunitu, proto jsme situaci zachránily založením Czech School Scotland CIC. Je to limited com-
pany, ale patří do  sociálního podnikání s  názvem community interest company, tedy firma zaměřená 
na  prospěšnost pro společnost. Registrace je složitější, trvá téměř měsíc a  není to možné elektronicky. 
Vzděláváme hlavně děti českého původu. Výuka probíhá o víkendech v Edinburghu a Glasgow, máme té-
měř sto dětí. Pořádáme i kulturní akce, propojujeme českou a skotskou kulturu.“

KaMila soKoloWsKi (harMonia suPPort):
„Před čtrnácti lety jsem si přijela zlepšit angličtinu do  Skotska, ale odjezd po  šesti měsících se nekonal. 
Potkala jsem svého manžela a Skotsko se stalo mým domovem. Už v Praze jsem studovala psychoterapii, 
a tak jsem se pustila do studia i  tady a stala jsem se kvalifikovanou terapeutkou. Po dvou těhotenstvích 
jsem objevila nový směr a vystudovala obor birth companion (dula). Zaregistrovala jsem se jako self em-
ployed (živnostník) a nabízím všeobecnou terapii, těhotenskou terapii, praktickou i psychickou podporu 
v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Nově také nabízím terapeutické hodiny walk and talk v přírodě. 
Žiji a podnikám v oblasti East Lothian. Mými zákazníky jsou místní, ale i ženy z cizích zemí, které postrádají 
podporu rodiny a přátel.“

eVa enereMadu (shootMe by eVa enereMadu):
„Do Skotska jsem přijela v roce 2014 s manželem a dvěma dětmi. Pracovala jsem jako ošetřovatelka, na-
rodilo se mi třetí dítě a pořídila jsem si fotoaparát na občasné focení své rodiny. Z fotografování se stala 
vášeň a v roce 2018 jsem se zaregistrovala jako self employed (živnostník) a začala se tím živit. Fotografuji 
rodiny, novorozence, ale také porody a mateřství. Působím v Edinburghu a okolí. Věnuji se lifestylové foto-
grafii, nemám tedy studio a za klienty dojíždím. Mými zákazníky jsou hlavně rodiny a podnikatelé, téměř 
polovina z nich jsou čeští a slovenští krajané. Mohu se tu věnovat něčemu, co by mne v Česku nejspíš ne-
uživilo. Ve Skotsku si totiž lidé rádi připlatí za dobré služby.“

Zpracovala: veronika Macleod

Foto: archivy jMenovaných krajanů a ShutterStock

Češi ve Skotsku
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