
 
Vážení uživatelé,  
dovolujeme si Vám oznámit termín a místo konání pravidelného školení k účetnímu systému FIS3000. 
 
Termín a místo : 
15. 5. (úterý) - 17. 5. 2018 (čtvrtek)  - hotel HORAL ve Velkých Karlovicích 
 
Program :  
Úterý  15.  5. (cca 10.00 - 16.30)  
 
 celý den společný program 
 dopoledne - "FIS 3000 pro rok 2018"  

GPDR (ochrana osobních údajů od května 2018) , nastavení uživatelských práv, 
úpravy a doplňky v programu  

 
 odpoledne - EVIDENCE MAJETKU  
 
 Pozn. dle aktuálního časového prostoru předvedení modul MANAŽER (dopoledne nebo odpoledne) 
 
Středa  16. 5. - (cca 9.30 - 16.00)  

 
 dopolední společný program  - DPH v praxi - Ing. Tomáš Goláň, daňový poradce  
        - novinky, změny, kryptoměny atd. 
            odpoledne rozděleno na 2 skupiny : 

 
1. skupina) - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

   - legislativní změny 2017-18 (výkazy, CSUIS, PAP, komunikace s MMZ apod.) 
 2. skupina) - Skladová evidence, Evidence objednávek  
   - pro začátečníky : základy, číselníky, nastavení 
 
Čtvrtek  17. 5. (cca 9.30 - 15.00)  
 
 celý den rozdělen na 2 skupiny 
 
 1. skupina)  dokončení úterního programu  "FIS 3000 pro rok 2018"  
   - diskuze, řešení individuálních požadavků, návrhy na úpravy apod.  
 2. skupina)  Skladová evidence, Evidence objednávek  
   - pokračování z předešlého dne, novinky 
 
Registrace účastníků probíhá jako obvykle PŘÍMO na recepci hotelu HORAL 
nejpozději do 30. dubna 2018! Po tomto termínu již nebudeme mít rezervovány pokoje a hotel 
je pravděpodobně obsadí jinými zájemci.  Při rezervaci nahlaste, že jste účastníky školení 
"COMPEX" a zda budete čerpat nějaký jednotný oběd.   
 
Registraci na hotelu nemusíte řešit pouze v případě, že nebudete čerpat nic ze služeb hotelu, tj. 
nepožadujete ubytování ani jednotný oběd. Ale je nutné nás mailem nebo telefonicky informovat, že 
přijedete a nahlásíte počet zúčastněných osob (důvodem je příprava školících místností).  
  
Cena za ubytování se snídaní i večeří formou švédských stolů činí 1.690,- Kč/osobu a den na 2-lůžkovém 
pokoji v resortech ABC. 2-lůžkový pokoj obsazený jednou osobou je s příplatkem cca 800,- Kč/den. 
Snídaně i večeře je vždy součástí noclehu a rovněž i neomezený vstup do termálních bazénů, 
saunového světa a fitness centra. 
  
Jednotný oběd za zvýhodněnou cenu (vč. polévky) stojí 190,- Kč a opět vybíráme tyto dobroty : 
ÚT – Vepřový steak na bylinkách s s pepřovou omáčkou, gratin. brambory, polévka: Kulajda s vejcem 
ST – Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, polévka : Drůbeží nebo hovězí vývar s nudlemi 
ČT – Vepřová panenka ve slanině na houbovém ragú, bramborová kaše, polévka : Valašská kyselice 
 
Pozn. : pokud vám výběr zvýhodněných obědů nevyhovuje, můžete si samozřejmě objednat jiné jídlo na 
místě dle aktuálního jídelního lístku. Nicméně je v tomto případě třeba počítat s delší přípravou menu. 
 
Kontakt na recepci hotelu HORAL :  
571 495 500  email : horal@valachy.cz  a podívejte se i zde : http://www.horal-hotel.cz/  
 
Těšíme se na setkání a věříme, že se Vám bude líbit. Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme i telefonicky. 
 
S pozdravem 
Ing. Vladimír Provalil 


