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Zaken doen met Tsjechische bedrijven en zelf ondernemen in 
Tsjechie 
Hartmanova.eu begeleidt vele Nederlandse ondernemers bij hun activiteiten in 
Tsjechië. Af u nu alleen zaken doet met Tsjechische bedrijven en soms moeite heeft 
met de communicatie in het Engels of Duits, of zelf uw eigen filiaal wilt openen in 
Tsjechië; onze Tsjechisch-Nederlandse juriste begeleidt u snel, efficiënt en volledig 
tweetalig. 

Zaken doen met Tsjechische bedrijven 

Zaken doen met Tsjechische bedrijven is tegenwoordig de normaalste zaak van de 
wereld. In Tsjechië is na de omwenteling een echt ondernemersklimaat ontstaan en 
er wordt met veel enthousiasme en creativiteit gewerkt. Ook spreekt/schrijft men in 
het algemeen redelijk Engels of Duits. 

Toch komen wij regelmatig misverstanden en miscommunicatie tegen tussen 
Tsjechische en Nederlandse of Belgische bedrijven. En niet de minste, zo hebben we 
eens ongeveer een jaar lang als intermediair gefungeerd tussen KPMG Nederland en 
KPMG Praag in een complexe zaak. 

Schakelt u ons rustig ook kortdurend in als u met een bepaalde zaak niet 
vooruitkomt. Uiteraard krijgt u eerst vrijblijvend een overzicht van de mogelijkheden, 
een stappenplan en een overzicht van de kosten.  

Europees betalingsbevel  

Incasso Tsjechie  

Tsjechische belastingen en de fiscus  

Precontractuele aansprakelijkheid in Tsjechië 

Juridische vertalingen  
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Ondernemen in Tsjechie 

Steeds meer Nederlandse bedrijven vinden de weg naar Tsjechië en zetten er ook 
een dochteronderneming op. Wij hebben voor diverse Nederlandse MKB-bedrijven 
Tsjechische BV’s opgezet (SRO), of "buitenlandse" filialen ingeschreven bij het 
Tsjechische Handelsregister alsook eenmanszaken ingeschreven bij het Tsjechische 
Beroepsregister. 
 
Een andere mogelijkheid is natuurlijk, dat u (de aandelen van) een Tsjechisch bedrijf 
overneemt. Ook dat is een specialisatie van ons, en wij begeleiden u hierbij graag. 
Dit hebben we recentelijk bijvoorbeeld nog gedaan voor een dochterbedrijf van 
ASML. 
 
In het algemeen is Tsjechisch contractenrecht en handelsrecht onze core-business 
en zijn wij u ook graag van dienst na de oprichting van uw Tsjechische 
dochteronderneming. Wij stellen contracten op, of beoordelen Tsjechische contracten 
voor u, zoals huurcontracten, arbeidscontracten, verpanding van aandelen, etc., etc. 
 
Mocht u een groter project in Tsjechië willen beginnen en u dient een aanbesteding in 
te dienen, dan helpen wij u graag verder. Wij werken prima samen met een 
Tsjechisch-Nederlands juriste gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. 
 
Hieronder kunt u meer informatie over diverse onderwerpen vinden, maar dit is 
natuurlijk slechts een kort lijstje. Wij zijn een zeer allround juridisch adviesbureau 
voor Tsjechië! 
 
Bedrijfsvestiging Tsjechië  
 
Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka  
 
Elektronisch deponeren jaarrekening  
 
Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO 
 
Tsjechische belastingen en de fiscus 
 
Heeft u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie, neemt u dan 
contact op via: 

Hartmanova.eu 

Mail   info@hartmanova.eu 

Web    www.hartmanova.eu/       

of volg ons op: 

 

Linkedin: linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice 

Twitter: twitter.com/tsjechischrecht 

Facebook: facebook.com/tsjechischerepubliek 
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