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

 

Obsluha datové schránky      
 
 
 
 

…...kód…………název semináře .....................................................……..termín........... ..... ..... ..... ..........počet dnů...cena vč. 21% DPH 
DPH  seminář Novela DPH 2017, DPH v EET Těchlovice  středa  21.6.2017 08:15-14:30    699 Kč 
DS   Obsluha datové schránky     Těchlovice čtvrtek 22.6.2017 13:00-14:55   249 Kč 
RS   Úprava a ukládání smluv do registru  Těchlovice  čtvrtek  22.6.2017 15:00-17:00    249 Kč 

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

Seminář Obsluha datové schránky  je určen začátečníkům z veřejného i soukromého sektoru nebo škol a školských 
zařízení. Seznámíte se s problematikou doručování prostřednictvím datových schránek. Ukážeme, jak se do datové 
schránky přihlásit, jak pro svoje potřeby nastavit datovou schránku, jak zpracovat došlé datové zprávy a jak na ně 
odpovědět, jak pořídit novou datovou zprávu, jak do ní přidat přílohy, jak vybrat příjemce datové zprávy a jak ji odeslat. 
Dozvíte se, jak archivovat datové zprávy, abyste o ně nepřišli. 

 
Seminá ř se koná v salónku Motorestu a cukrárny U Rumcajse v Těchlovicích (ze Stříbra výjezd směr Cheb, 

v Těchlovicích po pravé straně). Svoje automobily zaparkujte na zahradě restaurace, vjezd vlevo od budovy motorestu. 
Prezence 15 minut p řed zahájením.  V restauraci se lze občerstvit i dobře najíst. Změna 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 , 

nebo naskenovanou elektronickou poštou na adresu skoleni@softag.cz,  
cena za seminář musí být zaplacena bu ď hotov ě v naší kancelá ři do úterý 20.6.2017 nebo zálohovou 
fakturou, kterou zašleme na základ ě obdržené p řihlášky s tím,  že částka musí být p řipsána na náš 
bankovní ú čet nejpozd ěji do úterý 20.6.2017.  Daňový doklad obdržíte po připsání úhrady na náš bankovní 
účet. Případné dotazy zodpovíme na e-mailu skoleni@softag.cz  nebo na telefonu 374 623 540. 
 

 

-----�-----------------------------------------------------------------�-------------------------------------------------------------------�---- 
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁ Ř 
Těchlovice (St říbro), Motorest U Rumcajse, Obsluha datové schránky  čtvrtek 22.6.2017 13:00-14:55  

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

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

 

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

 
Daňový doklad vystavit pro : 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


