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Instytut Współpracy Transgranicznej, z.s. 
pod patronatem Powiatowej Izby Gospodarczej Karwina oraz Izby 

Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim  
serdecznie zaprasza na  

 
SZKOLENIE ONLINE  

 
WEJŚCIE POLSKIEJ FIRMY NA RYNEK CZESKI 

Jak jest naprawdę? 

Czy opłaca się finansowo? 

Mówi się o pozytywach, ale zapomina o minusach 

 

Szanowni Państwo, 

ostatnio w kuluarach polskiego biznesu aktualnym stał się temat przeniesienia firmy 

do Czech. Dużo mówi się o pozytywach, lepszych warunkach działalności, o 

oszczędnościach itd. Niestety często zapomina się o utrudnieniach, problemach i 

ogólnie o minusach działalności za granicą. Mało kto posiada w tym zakresie 

naprawdę obiektywne, pełne i prawdziwe informacje i w związku z tym między 

osobami zainteresowanymi nierzadko krążą niedokładne, a nawet nieprawdziwe 

informacje na dany temat.  

Dlatego nasz Instytut Współpracy Transgranicznej przygotował dla wszystkich 

chętnych to szkolenie, którego celem jest podanie szczegółowych i prawdziwych 

informacji, dotyczących przeniesienia  firmy do Czech ze szczególnym 

uwzględnieniem mało znanych informacji o tym, na co trzeba w tym procesie 

zwrócić szczególną uwagę. 

 

Termin: 21. 06. 2021 od 16:00 do 19:00 

 

Język szkolenia: polski 
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Prowadzący: JUDr. Wiesław Firla, adwokat Ostrawa, Czechy 

  Mgr. Tomasz Ondruch, adwokat Hawierzów, Czechy 

  Ing. Marian Martynek, doradca podatkowy Nawsie, Czechy 

Program: 

- Dlaczego ekspandować do Czech, a kiedy nie jest to wskazane 

- Co trzeba wiedzieć przed wejściem na rynek czeski  

- Wymagania, obowiązki, warunki, o których mało się mówi 

- Formy prawne prowadzenia działalności w Czechach  

- Założenie czeskiej spółki handlowej, oddziału polskiej spółki czy działalności 

jednoosobowej w Czechach, z czym może być kłopot  

- W którym miejscu wybrać siedzibę 

- Biuro faktyczne czy wirtualne, co może pokrzyżować plany 

- Działalności nieregulowane, licencjonowane, wiązane czy rzemieślnicze – co 

jest potrzebne do ich zyskania i kiedy można natrafić na przeszkody 

- Założenie konta bankowego – dlaczego nie tak łatwo, jak było kiedyś 

- Fuzje transgranicznych spółek, założenie spółki europejskiej,  

- Fundusz powierniczy – co to jest., jak działa, zalety i wady  

- Zatrudnianie pracowników czeskich i zagranicznych 

- Umowa o pracę, inne typy umów wg kodeksu pracy, rozwiązanie umowy – na 

co uważać 

- Obowiązki przy zarządzaniu firmy – nawet drobne przeoczenia mogą być 

kłopotliwe 

- Odpowiedzialność członków zarządu i przedsiębiorców 

- Rozwiązywanie problemów prawnych, analizy czeskich przepisów prawnych, 

windykacja należności, upadłość, egzekucje 

- Likwidacja firmy w Czechach 

- Różnice w przepisach czeskich i polskich,  

- System podatków i składek  

- Rejestracja VAT – nie zawsze łatwo przekonać skarbówkę 

- Przykłady wyliczeń podatków i składek 

- Porównania - ile będę płacić w Czechach, a ile w Polsce 

- Opłaty i ceny w Czechach 

- Najczęściej popełniane błędy w praktyce działalności polskich firm 

- Odpowiedzi na pytania. 
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Pytania do prowadzących prosimy wysyłać pod adres mailowy adwokat@firma-w-

czechach.pl najpóźniej do 15.6.2021. Często powtarzające się kwestie będą 

omówione wprost podczas szkolenia, na resztę opdpowiemy mailem po szkoleniu. 

 

Zgłoszenia  

Osoby zainteresowane mogą znaleźć formularz zgłoszenia na stronie internetowej: 

https://info-63a80.gr8.com/  

  

Wymogi techniczne: 

Dostęp do internetu  

 

Opłata:      350 PLN  

 

Termin złożenia zgłoszeń:  do 19. 06. 2021 

 
 

1. RODO. W celu rejestracji uczestników na szkolenie internetowe, Instytut transgranicznej współpracy, z.s. 

jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer 

ewidencyjny wewnętrzny, adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy. Instytut 

transgranicznej współpracy, z.s wyżej wymienione dane osobowe nie przekazuje innym odbiorcom ani do 

osób trzecich lub organizacji międzynarodowych z wyjątkiem adresu e-mail, który Instytut przekazuje 

wykładowcy w celu dystrybucji materiałów do nauki. Dane osobiste będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przez okres 5 lat. Informacje kontaktowe administratorowi RODO oraz szczegółowe informacje 

o możliwości złożenia wniosku można znaleźć na stronie internetowej Instytutu. 

2. Zgłoszenie jest wiążące. Uczestnicy są rejestrowani na szkolenie i na podstawie niniejszego wniosku (zgodnie 

z podanymi w nim danymi do faktury) jest wystawiana przed szkoleniem faktura, która zostanie wysłana 

mailowo około 10 dni po szkoleniu.  

3. Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności wpływania zgłoszeń, do zarejestrowanych uczestników 

prześlemy potwierdzenie e-mailem razem z linkiem dostępu. 

4. Wypełniając i wysyłając zgłoszenie, uczestnik zgadza się z warunkami podanymi tutaj 

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +420 733 699 699, Klara Kurowska, kontakt 

v języku polskim. 

 

Z wyrazami szacunku,  

Zespół Instytutu transgranicznej współpracy, z.s 
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