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      POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ 
 
Elektronická evidence tržeb a informační systém SQL Ekonom 2017 
 

Pro všechny uživatele informačního systému SQL Ekonom, kteří začnou evidovat tržby ve 

druhé vlně  od 1.3.2017  jsme na měsíc únor připravili školení 

 

Metodika EET a IS SQL Ekonom 2017 

 

Termín a místo konání školení:   
 

15. 2. 2017 od 9.00 hodin  
v Hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou 

 
Obsah školení: 

 

 legislativa týkající se elektronické evidence tržeb 

 zapracování této problematiky do našeho informačního systému SQL Ekonom 2017 

 nabídka zařízení pro evidenci tržeb od našeho partnera, společnosti DOTYKAČKA 

 a v neposlední řadě  nová verze IS SQL Ekonom, týkající se novely zákona o DPH 

v souvislosti s přijetím Celního zákona – změna formulářů Přiznání k DPH a Kontrolní 

hlášení 

 

Školení jsme připravili pro všechny společnosti, kterých se bude týkat elektronická evidence 

tržeb. Věříme, že připravený program je pro Vás atraktivní a budeme se těšit na Vaši účast. 

 

 

Poplatek za školení: 
 1.400,- Kč včetně 21 % dph 

(v ceně školení jsou zahrnuté materiály ke školení, oběd a občerstvení) 

 

 

Všechny zájemce o naše školení prosíme, aby se včas přihlásili, buď prostřednictvím e-mailu 

softbit@softbit.cz nebo telefonicky na telefonních číslech 494 532 202 nebo 494 534 354 naší 

centrály, nejpozději však do pátku 10.2.2017 

 

mailto:softbit@softbit.cz
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Jak se na školení dostanete: 

 

 
 
Pro účastníky školení, kteří přijedou od Vamberka (Hradec Králové, Ústí nad Orlicí). 
Na kruhovém objezdu na počátku města Rychnov nad Kněžnou odbočte vpravo a jeďte stále 
po hlavní cestě směr Slatina nad Zdobnicí (do kopečka). Po zhruba 3 km se dostanete na 
kopec obklopený z obou stran lesem. Odbočte vlevo na vedlejší cestu, kde je velká směrovka 
s ukazatelem letoviska hotelu Studánka. Po této vedlejší cestě pojedete stále z mírného 
kopečka dolů a dostanete se k hotelu Studánka. Je možnost parkovat přímo u hotelu 
Studánka, nebo o něco výše, na parkovišti u lesa. 
 
Pro účastníky školení, kteří přijedou od Solnice (Náchod). 
Pojedete po hlavní silnici až na konec města, kde na kruhovém objezdu (jediném na hlavní 
silnici) odbočíte vlevo a dále pojedete stále po hlavní cestě směr Slatina nad Zdobnicí (do 
kopečka). Po zhruba 3 km se dostanete na kopec obklopený z obou stran lesem. Odbočte 
vlevo na vedlejší cestu, kde je velká směrovka s ukazatelem letoviska hotelu Studánka. Po 
této vedlejší cestě pojedete stále z mírného kopečka dolů a dostanete se k hotelu Studánka. 
Je možnost parkovat přímo u hotelu Studánka, nebo o něco výše, na parkovišti u lesa. V 
případě účastníků, kteří budou přijíždět hromadnou dopravou, jsme připraveni je přivézt a 
odvézt z autobusového či vlakového nádraží v Rychnově nad Kněžnou (v těchto případech je 
nutná domluva předem). 

 
 

 

Těšíme se na Vás.                         

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o. 


