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

 

(Vesnické) spolky a EET      
 

 

…...kód…………název semináře .....................................................……..termín...........................................................cena vč. 21% DPH 
SET  (Vesnické) spolky a evidence tržeb  Těchlovice pond ělí 15.5.2017 18:00-21:00     90 Kč 
EET  Elektronická evidence tržeb (EET)   Těchlovice  pondělí  29.5.2017 17:00-22:00   699 Kč 
DPH  seminář Novela DPH 2017, DPH v EET Těchlovice  středa    28.6.2017 08:15-14:30   699 Kč 

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

Umíte si spočítat, zda Vaše neziskovka musí vést EET? Víte, co do výpočtu započítat a co ne? Započítávají se 
vstupenky na zápas, závody či divadelní představení či jiné vystoupení spolku? Splňujete všechny zákonné požadavky 
nezbytně nutné k tomu, abyste EET vést nemuseli a mohli jste si snížit základ daně až o 300 tisíc Kč? Za jakých 
podmínek nemusí vést soukromý klub EET? Jak je to se spolkovými stánky s klobásou a pivem a jak s provozem 
spolkových restaurací? Kolik tanečních zábav, plesů či jiných výdělečných akcí může za rok spolek udělat a za jakých 
podmínek, aby se mu nezapočítávaly do výpočtu pro EET? Jak udělat výdělečnou akci, aby se nezapočítávala do EET 
a přitom přinesla potřebné finance? A když už neziskovka spadne do EET, víte, jak případně vyřešit potřebu více 
prodejních míst na akcích spolku? 

Takové a řadu dalších otázek na semináři probereme nejen teoreticky, ale i prakticky na vzorových příkladech. 
Připomeneme termíny pro zavedení EET specifikované zákonem a jak se vypořádat s EET co nejlevněji. Zároveň budete 
seznámeni s nejnovějšími poznatky z pražské dubnové konference "Vesnické spolky a EET", kterou pořádalo MF 
a GFŘ. Účastníci obdrží na svojí e-mailovou adresu materiály  ze seminá ře. To vše jen za symbolické vstupné 90 
Kč/osobu na pokrytí alespoň základních výdajů. Seminá ř je určený p ředevším zástupc ům spolk ů a starost ům obcí. 

Seminá ř se koná v salónku Motorestu U Rumcajse v T ěchlovicích (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 s cukrárnou se lze nejen občerstvit, ale i dobře najíst. Změna místa 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 pond ělí 15.5.2017 do 8:30 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 15.5.17 do 8:30.  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, 15.5.2017 18:00-21:00 

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

 
2............................................................ ............................................   SET…….................... .................... Kč 
 
Daňový doklad vystavit pro : 

 

Název neziskovky/obce:  ................................................................................................................................. 

 

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

 

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

 

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

 

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


