
PODOLOGIE s.r.o. ® 
a 

Česká podologická společnost, z.s. 
 

 

organizují vzdělávací seminář 
 

EET PRO MALÉ ŽIVNOSTNÍKY  

 V OBLASTI PÉČE O NOHY A TĚLO
 

  
   

 

Hodnoceno ve vzdělávacím systému České podologické společnosti 5 kredity. 

V ceně kurzu je coffe break a občerstvení. 

Místo konání: Hotel POPULUS, U staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 

Datum konání: dle rozpisu 

Cena: 1400,- Kč - pro členy České podologické společnosti, pro ostatní 1600,- Kč  

Přednášející: Ing. Monika Dvořáková 

Organizátor akce: Bc. Jaroslav Fešar 

 

Časový harmonogram: 

  9.30 hod. –   9.55 hod.  prezence 

  9.55 hod. – 10.00 hod.  úvodní slovo  

10.00 hod. – 11.30 hod.  dopolední přednáškový blok 

11.30 hod. – 12.00 hod.  občerstvení 

12.00 hod. – 14.00 hod.  odpolední přednáškový blok 

14.00 hod. – 14.45 hod.  diskuze  

 

 

Náplň kurzu: 
1.  Kdo musí evidovat v systému EET, jaké tržby se musí evidovat, jaké tržby jsou z evidence vyjmuty 

2.  Typy evidence EET - online režim nebo off-line režim 

3.  Autentizační údaje, typy kódů - FIK, BKP, PKP 

4.  Postup instalace online režimu 

5.  Povinnosti plynoucí s off-line režimu 

6.  Povinné údaje na účtence a způsob předání účtenky 

7.  Účtenka EET a paragon - musím vydávat obojí? 

8.  Informační oznámení 

9.  Kontrolní činnost úřadů 

10. Možnosti online systémů - porovnání 

11. Diskuse 

 

Závazně si svoji účast zaregistrujte, příp. potvrďte na e-mailu: podologiesro@seznam.cz. 

Na Vámi uvedený e-mail Vám budou později zaslány bližší informace. 

Současně uhraďte poplatek ve výši 1400,- Kč (1600,- Kč), nejpozději však do deseti dnů od přihlášení 

na účet PODOLOGIE s.r.o.: 4392229389/0800.  

Ze Slovenska: CZ16 0800 0000 0043 9222 9389, BIC (SWIFT): GIBACZPX 

Variabilní symbol: členové ČEPOS - Vaše členské číslo, nečlenové - do zprávy pro příjemce uveďte EET a příjmení.  

 

Minimální počet účastníků je 20. Změna programu vyhrazena. 

 
Storno podmínky: Uchazeč má právo kdykoliv před započetím kurzu odstoupit od rezervace. Odstoupení je nutno oznámit 

písemnou formou (e-mail). V případě storna provedeme vyúčtování a nejpozději do 14 dnů převedeme zbývající částku 

uchazeči. Při zrušení rezervace uchazečem činí storno poplatek:  

- více než 30 dnů před nástupem do kurzu 0% uhrazené částky 

- 29 -10 dnů před nástupem do kurzu 50% uhrazené částky 

- 9 - 3 dny před nástupem do kurzu 75% uhrazené částky 

- méně než 3 dny před nástupem do kurzu 100% uhrazené částky. 

Bude-li akce zrušena organizátorem akce, bude zaslaná částka ve 100% výši vrácena do 14 dní zpět na účet, ze kterého byla 

odeslána. 

 
 www.vasenohy.cz, www.podolog.cz 

http://www.podolog.cz/

