
SoftAg ST ŘÍBRO s.r.o. po řádá seminá ř 
 

 

Elektronická  evidence tržeb      
 
 
 
 

…kód…...………název semináře .....................................................……..termín........... ..... ..... ..... ..........dnů/hodin...cena vč. 21% DPH 
EETT Elektronická evidence tržeb   Tachov       26. 3.2020 09:30 - 14:30  1/4,5             699 Kč 
EETD Elektronická evidence tržeb   Těchlovice   8. 4.2020 09:00 - 14:00  1/4,5             699 Kč 
EETV Elektronická evidence tržeb   Těchlovice   8. 4.2020 17:00 - 22:00  1/4,5             699 Kč 
............................................................................................................................................................................................... ..................... 

 

Seminář Elektronická evidence tržeb (EET)  bude zaměřen na to, jak se na zpřísněná pravidla v evidenci tržeb 
připravit, co musí podnikatel udělat, aby dostál změnám, které ho v praxi s náběhem nejen poslední vlny EET čekají 
a aby se vyhnul hrozícím sankcím. V první části je plánována obecná (teoretická) část, ve druhé pak budou probrány 
možnosti technických řešení včetně praktických zkušeností s EET našich stávajících záka zníků, aby si účastníci 
mohli vybrat pro své potřeby to nejvhodnější EET řešení. 

Předvedeme EET komunikaci v praxi na jednoduchém po čítačovém programu v cen ě 
99 Kč/měsíčně, jehož obsluhu zvládne skute čně každý, abyste si ud ělali p ředstavu, co EET v praxi 
obnáší. Po semináři zájemcům ukážeme EET i v dalších programech pro prodej služeb  či výrobk ů.  

 

Seminá ř se koná v Tachov ě v bývalé restauraci Lidový dům, Prokopa Velikého 497, vchod zprava po prvních 
schodech (bez občerstvení). V Těchlovicích u St říbra v salónku motorestu U Rumcajse (ze Stříbra směr Cheb, 
v Těchlovicích po pravé straně). Automobily parkujte na zahradě restaurace, vjezd vlevo od budovy. V restauraci se lze 
dobře najíst i občerstvit (+ cukrárna). Prezence 15 minut p řed zahájením. Zm ěna místa konání vyhrazena.  

............................................................................................................................................. ............................................... 
 

Prosíme o vyplnění závazné přihlášky a zaslání na adresu 
 

SoftAg ST ŘÍBRO s.r.o., nám. Svobody 219, 349 01 St říbro , 
cena za seminář musí být zaplacena nejpozd ěji 3 pracovní dny p řed konáním seminá ře buď hotov ě 
v naší kancelá ři nebo bankovním p řevodem na náš ú čet 167500277/0600 s variabilním symbolem IČO 
nebo číslo zálohové faktury, kterou zašleme v případě, že nám sdělíte e-mailovou adresu. Daňový doklad 
obdržíte po připsání úhrady na náš bankovní účet na poskytnutý e-mail, v opačném případě si 
fakturu/daňový doklad do 10 dnů po kurzu stáhněte z www.softag.cz/download/XX.pdf, kde místo XX napište 
svoje IČO. Případné dotazy zodpovíme na telefonu 604 951 057. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁ Ř 
Seminá ř EET Tachov 26.3.2020 nebo T ěchlovice (St říbro) čtvrtek 8.4.2020 – viz. kód seminá ře  

 
Jméno a příjmení  (další event. přihlášené uveďte prosím v příloze)    Kód seminá ře Čas     Cena 
 
 
1............................................................ ............................................   ………….................... .................... Kč 

 

 
2............................................................ ............................................   ………….................... .................... Kč 
 
 
 
3............................................................ ............................................   ………….................... .................... Kč 
 

Zálohovou fakturu a da ňový doklad po zaplacení vystavit pro : 

 

Jméno (firma): ................................................................................................................................................... 

 

Adresa (sídlo): ................................................................................................................................................... 

 

IČO, DIČ: ........................................... ............................ Telefon: ................................................................. 

 

E-mail: ................................................ ............................. Skype: ................................................................... 

 

Dne: ........................................................ ......................... Podpis (razítko): .................................................... 

Po zaplacení si do 10 dnů po kurzu stáhněte fakturu (daňový doklad) z www.softag.cz/download/XXX.pdf, 
přičemž místo XXX napište svoje IČO. 


