
 
 
 
 

 
 
 

Pozvánka na seminář  
 
 
 
 
 
 

Právní otázky spojené s podnikáním 
v Německu   

 
Připravte se na podnikání na německém trhu.   
 
Cílem semináře je připravit české firmy na vstup na německý trh. Od května 2011 není potřeba pracovní povolení 
v Německu, je tomu skutečně tak? Co po Vás budou německé úřady požadovat? Chystáte se uzavírat smlouvu 
s německým partnerem? Máte v Německu pohledávky? Na tyto a mnohé další otázky dostanete odpovědi na 
našem semináři.   
 
Obsah semináře:  
    

•  Zaměstnávání v Německu  
•  Pracovní povolení ano či ne?   
•  Osvobození od pracovního povolení  
•  Je nutno hlásit zaměstnance na cizinecké policii ?   
•  Doklady potřebné pro práci v Německu  
•  Daňové otázky spojené se zaměstnáváním v Německu    
•  Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Německem  
•  Založení firmy v Německu   
•  Uzavírání obchodních smluv s německými partnery  
•  Obsah obchodních podmínek   
•  Vymáhání pohledávek v Německu   
•  Insolvenční řízení v Německu    

 
Lektoři: Marcella Pawelka – německá advokátka zastupující české firmy v Německu  
                         Ing. Radovan Šindelka – daňový poradce                                
                         Ing. Soňa Texlová  
 
Termín:   úterý 18. října 2011  od 9.00 do 13.00 hod.   (prezence od 8:30 hod.)   
 
 
Místo:   Pavilon RHK Brno, areál BVV - Výstaviště 1, Brno  
 
 
Cena:   850,- Kč (včetně DPH) pro členy RHK Brno 

1290,- Kč (včetně DPH) pro nečleny RHK Brno 
V ceně je zahrnuto občerstvení.  

 
 
Výhody:  
Pokud se z jedné firmy zúčastní více osob, druhý účastník má nárok na slevu 10%, třetí, čtvrtý, pátý,... účastník může uplatnit 
slevu 15%!  Můžete využít slevových kuponů pro členy RHK (v hodnotě 500Kč).  
   

Platba a bankovní spojení:  
ČSOB, a.s.,  účet č.377350393/0300, variabilní symbol:  21021018 
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli e-mailem potvrzení o registraci na seminář.  
Společně s výzvou k platbě za seminář převodním příkazem (viz výše). 
Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník obratem po připsání na účet.   
   

Informace a přihlášky:  
Radomír Salvet, 532 194 928, pravni@rhkbrno.cz,  www.rhkbrno.cz (v nabídce akce) 


