SoftAg STŘÍBRO s.r.o. pořádá

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ (tzv. referentů)
…...kód…………název semináře .....................................................……..termín...........................................................cena vč. 21% DPH

ZN
seminář Zelená nafta 2019
Těchlovice 26. 1. 2019 09:00 – 14:00
Mzdy seminář Mzdy 2019
Těchlovice 29. 1. 2019 08:15 – 14:30
DPH seminář DPH 2019
Těchlovice 30. 1. 2019 08:15 – 14:30
Řidiči školení řidičů referentů
Těchlovice 31. 1. 2019 od 9:00
EET
Elektronická evidence tržeb
Těchlovice 5. 2. 2019 8:00 - 13:00
GDPR1 seminář GDPR levně, rychle, účinně Těchlovice 7. 2. 2019 08:00 - 13:00
GDPR2 GDPR školení (THP) zaměstnanců Těchlovice 7. 2. 2019 13:30 - 16:30

od 699 Kč
990 Kč
990 Kč
od 349*Kč
699 Kč
1.990 Kč
od 399 Kč

1/4,5
1/5
1/5
1
1/5
1/5
1/3

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

Školení řidičů – referentů se týká zaměstnanců, kteří nemají v pracovní smlouvě uvedenu funkci “řidič“
a přesto řídí při výkonu práce vozidlo bez ohledu na to, zda se jedná o vozidlo služební nebo soukromé.
Obdobně se týká i podnikatelů (OSVČ, fyzických osob). Povinnost zúčastnit se opakovaně školení
řidičů se vztahuje na osoby, u nichž je řízení vozidla předmětem pracovního vztahu nebo předmětem
činnosti vykonávané na základě oprávnění k soukromému podnikání.
Podle ustanovení zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních
a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné
předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům,
s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně
vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení
podle věty první pravidelně opakováno.
Školení řidičů, kde se dozvíte aktuální informace o zákoně a související problematice, bude probíhat od 9:00
hodin v salonku Motorestu 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 před
zahájením školení. Po ukončení školení obdržíte potvrzení autoškoly o absolvování školení. V restauraci se

lze občerstvit i dobře naobědvat.
* Snížená cena 349 Kč za osobu (vč. DPH) platí pro účastníky, kteří se zúčastnili školení řidičů pořádaného
SoftAg STŘÍBRO s.r.o. v předcházejícím roce nebo pro tři a více osob z jedné firmy (stejné IČO).
................................................................................................................................................................................................

Prosíme o vyplnění závazné přihlášky a zaslání na adresu

SoftAg STŘÍBRO s.r.o., nám. Svobody 219, 349 01 Stříbro,
cena za seminář musí být zaplacena buď hotově v naší kanceláři do pondělí 28.1.2019 do 14:00 nebo
bankovním převodem tak, že částka musí být připsána na náš účet 167500277/0600 s variabilním
symbolem IČO nejpozději v pondělí 28.1.2019. 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 SEMINÁŘ
Těchlovice, restaurace U Rumcajse od 9:00, 31.1.2019 řidiči 2019
Jméno a příjmení (další event. přihlášené uveďte prosím v příloze)
Kód semináře

Cena

1............................................................ ............................................

…………....................

.................... Kč

2............................................................ ............................................

…………....................

.................... Kč

3............................................................ ............................................

…………....................

.................... Kč

4............................................................ ............................................
Daňový doklad vystavit pro:

…………....................

.................... Kč

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.

