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ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT : 

 

"WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNO ŚCI 
GOSPODARCZEJ W REPUBLICE CZESKIEJ''  

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej 
w Czechach, m.in. z: orientacją w obciążeniach fiskalnych, środowiskiem biznesowym (różnice 
kulturowe, podstawy prawne, system podatkowy, system bankowy), warunkami 
administracyjnymi. 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
1. Otoczenie prawne i administracyjne prowadzenia działalności w Czechach – rekodyfikacja 2014 r. 
2. Ustawa o korporacjach handlowych - rodzaje spółek w Czechach. 
3. Spółka z o.o. a oddział osoby zagranicznej. 
4. Jednoosobowa działalność gospodarcza w Czechach (założenie, prowadzenie, zawieszenie, 

likwidacja). 
5. Obciążenia i podatki. 
6. Ubezpieczenia socjalne, zdrowotne, emerytalne. 
7. Czeska faktura – REGON, NIP, symbol stały i zmienny, rachunek bankowy etc. 
8. Podstawowe zagadnienia czeskiego prawa pracy: rodzaje umów, składkowanie i opodatkowanie 

wynagrodzeń. 
9. Różnice kulturowe w prowadzeniu biznesu. 

 

 

� WYKŁADOWCA: dr MARGARETA SERWATKA – specjalista z bogatym doświadczeniem 
dotyczącym doradztwa dla polskich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia i zakładania 
działalności gospodarczych w Republice Czeskiej. Współpracowała m.in. z polskim Ministerstwem 
Gospodarki, grupą kapitałową firmy ORLEN. Wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasady RP w Pradze redagowała „Przewodnik po rynku czeskim” - publikację skierowaną do 
polskich przedsiębiorców. 

� MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel AQUA-ZDRÓJ,  ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych  

� TERMIN SZKOLENIA : 29.05.2015 r. godz. 900-1430 - zgłoszenia do 22.05.2015 r. 

� KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek, zaświadczenie 

uczestnictwa):  

       ● 1 osoba - 280,00 zł/os 

● 2 i więcej osób - 266,00 zł/os  

● cena dla członków stowarzyszenia Dolnośląscy Pracodawcy – 200,00 zł/os  
 

!!!  UWAGA  !!!   

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować  

PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!! 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:  

tel. 74 842 62 60, fax. 74 842 60 54, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl 


