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

 

Zelená nafta v č. ročních normativ ů    
 

…kód…...………název semináře .....................................................……..termín........... ..... ..... ..... ..........dnů/hodin...cena vč. 21% DPH 
DE   Vedení daňové evidence na PC  Stříbro 04.+11.1.2020 8:00 – 16:00  2/16       2.900 Kč 
PÚ   Vedení ú četnictví na PC      Stříbro 04.+11.+18. 1.2020 od 8:00  3/20       3.900 Kč 
MZ   Zpracování mezd na PC      Stříbro 25. 1.2020 8:00 – 16:00   1/8       1.490 Kč 
Mzdy seminá ř Mzdy 2020      Těchlovice 28. 1. 2020 09:00 – 15:00  1/5,5          990 Kč 
DPH  seminá ř DPH 2020      Těchlovice 29. 1. 2020 09:00 – 15:00  1/5,5          990 Kč 
Řidiči školení řidičů referent ů     Těchlovice 30. 1. 2020 od 9:00   1         od 349 K č 
ZN  seminá ř Zelená nafta     Těchlovice 08. 2.2020 09:00 – 14:00  1/4,5     od 699*K č 
EETD Elektronická evidence tržeb   Těchlovice 13. 2.2020 09:00 - 14:00  1/4,5             699 Kč 
EETV Elektronická evidence tržeb   Těchlovice 13. 2.2020 17:00 - 22:00  1/4,5             699 Kč 
..................................................................................................................................................................................................................... 

 

Malým podnikatelům ze zemědělské prvovýroby, rybníkářství a hospodaření v lese se často finančně 
nevyplatí nechat si „žádost“ o vratku části spotřební daně (zelenou naftu) dělat externě např. od účetní, a proto 
o ni ani nežádají. Absolvent semináře získá potřebné znalosti, aby si zelenou naftu dělal sám. 

Seminář má za cíl seznámit s platnou legislativou a dalšími předpisy, jakým způsobem lze vést evidenci 
podkladů pro „žádost“ o vratku spotřební daně, jak a v jakých termínech z těchto podkladů sestavit „Přiznání 
k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů“, jaké přílohy k přiznání připojit a jak toto 
přiznání podat Celnímu úřadu. V ceně vzorové formuláře. Vše výše uvedené bude p ředváděno na po čítači 
s videoprojekcí.  

V druhé části pak probereme novou „roční“ variantu prokazování spotřeby pohonných hmot „normativem minimální 
spot řeby “ v závislosti na evidenci využití půdy v registru půdy LPIS nebo evidence hospodářských zvířat v Integrovaném 
registru zvířat (IZR.). 

*Cena školení 699 K č je se slevou pro osobu p římo podnikající v oblastech s nárokem na vratku, ji nak 1.490 Kč. 

Seminá ř se koná v salónku Motorestu a cukrárny U Rumcajse v Těchlovicích (ze Stříbra směr Cheb, v Těchlovicích 
po pravé straně). Svoje automobily zaparkujte na zahradě motorestu, vjezd vlevo od budovy motorestu. V motorestu se 
lze občerstvit i dobře najíst. Změna místa konání vyhrazena. Prezence 15 minut p řed zahájením.  

............................................................................................................................................. ............................................... 
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 bu ď hotov ě v naší kancelá ři do čtvrtka 6.11.2020 do 09:00 nebo 
bankovním p řevodem tak,  že částka musí být p řipsána na náš ú čet 167500277/0600 s variabilním 
symbolem I ČO nejpozd ěji ve čtvrtek 6.11.2020 ráno.  Daňový doklad obdržíte po připsání úhrady na náš 
bankovní účet. Fakturu/daňový doklad si do 10 dnů po kurzu stáhněte z www.softag.cz/download/XX.pdf, 
kde místo XX napište svoje IČO. Případné dotazy zodpovíme na telefonu 374 623 540. 

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁ Ř SoftAg ST ŘÍBRO s.r.o. 
Seminá ř Zelená nafta dne 8.2.2020 9:00 – 14:00, St říbro/T ěchlovice 

 

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

 
2............................................................ ............................................  ……………................. .................... 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. 


