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      POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ 

 
Na závěr roku jsme pro Vás připravili již tradiční školení k novinkám v účetnictví i v našem 

informačním systému SQL Ekonom na rok 2018 a novému nařízení EU GDPR – nařízení o ochraně 

osobních údajů.  

Termín školení:   
 

28. 11. 2017 od 9.00 hodin  
v April hotelu Panorama Rychnov nad Kněžnou 

 
Obsah školení: 

 Nová verze IS SQL Ekonom 2018 – seznámení s novinkami v nové verzi včetně 

GDPR 

přednášející: Tomáš Urban 

 Účetní uzávěrka 2017 v IS SQL Ekonom a přechod na rok 2018 

přednášející: Tomáš Urban 

 Novinky v oblasti legislativy pro rok 2018 

přednášející: Ing. Daniela Burianová, Esop s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 

 GDPR – seznámení s legislativou a praktické provedení 

přednášející: Tomáš Urban 

 

Časový rozsah školení: 
9 - 12 hodin :  

 Nová verze IS SQL Ekonom 2018 – seznámení s novinkami v nové verzi včetně 

GDPR 

 Účetní uzávěrka 2017 v IS SQL Ekonom a přechod na rok 2018 



Poznejte všechny možnosti našeho informačního systému 
 

2 
 

12 - 13 hodin: 

 Oběd 

13 – 16 hodin: 

 Novinky v oblasti legislativy pro rok 2018 

 GDPR – seznámení s legislativou a praktické provedení 

 Předání certifikátu o účasti na školení GDPR 

 

Školení jsme připravili pro všechny společnosti, jak hospodářské tak příspěvkové. Věříme, že 

připravený program je pro Vás atraktivní a budeme se těšit na Vaši účast. 

 

Poplatek za školení: 
 1.800,- Kč včetně 21 % dph pro účastníky celodenního školení 

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

 1.200,-Kč včetně 21% dph pro účastníky odpoledního školení včetně získání 

certifikátu 

(v ceně školení jsou zahrnuté materiály ke školení 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 24.11.2017. 

 

 

 

 

Jak se na školení dostanete: 

 
 

mailto:softbit@softbit.cz
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Pro účastníky školení, kteří přijedou od Vamberka (Hradec Králové, Ústí nad Orlicí). 
Na kruhovém objezdu na počátku města Rychnov nad Kněžnou jeďte stále po hlavní cestě 
centrum města. Projedete dalším kruhovým objezdem u obchodu Kaufland a pokračujte rovně 
na světelnou křižovatku. Dále rovně na další světelnou křižovatku. Po opravovaném mostě 
přes řeku Kněžná kolem benzínové stanice, kde odbočíte vpravo a pojedete k Okresnímu 
soudu. Zde odbočíte vlevo a pojedete kolem Rychnovského zámku a kostela Nejsvětější 
trojice do mírného kopečka. Na horizontu odbočíte vpravo kolem zámeckého parku. Na první 
křižovatce odbočíte vlevo, kde na konci ulice bude malý kruhový objezd, který Vás přivede na 
parkoviště k April hotelu Panorama. 
 
Pro účastníky školení, kteří přijedou od Solnice (Náchod). 
Pojedete po hlavní silnici, kde za železničním přejezdem odbočíte do levého odbočovacího 
pruhu před benzínovou stanicí a odbočíte vlevo. Po silnici dojedete k Okresnímu soudu. Zde 
odbočíte vlevo a pojedete kolem Rychnovského zámku a kostela Nejsvětější trojice do 
mírného kopečka. Na horizontu odbočíte vpravo kolem zámeckého parku. Na první křižovatce 
odbočíte vlevo, kde na konci ulice bude malý kruhový objezd, který Vás přivede na parkoviště 
k April hotelu Panorama. 
 
 
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. 


