
 
 Rada cechu si Vás dovoluje pozvat na:

 
 

O D B O R N Ý  S E M I N Á Ř 
   s následujícím programem: 

 Odborná přednáška zaměřená k tématu: 
                                         DAŇOVÁ PROBLEMATIKA V ROCE 2014 A ZMĚNY PRO ROK 2015. 
               Lektor: pan Ing. Petr BOČAN, ředitel odboru, Finanční úřad Plzeň 

 
 Seminář proběhne v trvání 2 x 45 minut s přestávkou a navazující diskusí, 

              (účastníkům semináře doporučujeme připravit si do diskuse písemné dotazy pro přednášejícího) 
Na semináři budou k dispozici čisté tiskopisy „Daňových přiznání“. 

            o přestávce obvyklé občerstvení 
             přístup na tento seminář je pro členy cechu a jejich zaměstnance, zejména účetní  
               a odborné profese  n e o m e z e n ý. 

Prezentace k semináři bude zahájena v 14.45 hod., semináře potom přesně v 15.15 hod. 
 

Kdy ? :    25. 02. 2015, (středa)  od 15.15 hod. 
Kde ? :    Areál SOUE  -  společenský sál, Vejprnická ul. č. 56, 318 00  Plzeň 
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U P O Z O R N Ě N Í 

URČENO VŠEM ČLENŮM ELEKTROTECHNICKÉHO CECHU PLZEŇSKÉHO REGIONU ! 

Vážený(á)  pane(í) 
                    hrazení členských příspěvků a příspěvků na zajištění služeb je jedna ze základních povinností  
                    člena cechu – viz. organizační řád čl. 3., odst. b). 
Rada cechu si Vás dovoluje upozornit, že Valná hromada cechu na svém jednání dne 24.01.2015, rozhodla  
o zachování výše členského příspěvku a zajištění služeb členům cechu. Pro Vaší informaci uvádíme jejich hodnoty: 
                                                                                                                            čl. příspěvek        za služby         celkem 
                    fyzická osoba-jeden pracovník                                                         50,- Kč             500,- Kč         550,- Kč 
                    fyzická a právnická osoba - firma do 24 pracovníků vč.            250,- Kč           2100,- Kč       2350,- Kč 
                      
Jestliže jste oba příspěvky na rok 2014 ještě nevyrovnali, upozorňujeme Vás, že povinností člena cechu je  
uhradit svůj závazek nejpozději do 31.03.2015, (vyjímečně do 22.04.2015). 
     Úhradu příspěvků lze provést bankovním převodem, nebo v hotovosti. Termín a způsob možno dohodnout  
s panem Janem DOLEŽELEM, tel.: 604 677 443, e.mail: dolezel.jenda@email.cz  
     Prosíme nepoužívejte poštovní poukázku, platbu nelze identifikovat ! 
Způsob platby bankovním převodem je následující: 
čl. příspěvek: č. konta 0725509349/0800, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. 
Za služby:       č. konta 0725509349/0800, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. 
Oba poplatky lze uhradit jednou částkou. Právnickým osobám bude předem zaslána faktura, ostatním po zaplacení 
daňový doklad. 
Další informace možno získat u pana Alexandra HORSKÉHO, tel.: 603418432, e.mail: horsky.a@seznam.cz. 
Při platbě převodem nezapomeňte prosím do zprávy pro příjemce uvést Vaše jméno a příjmení, aby byla Vaše platba 
zjistitelná, Děkujeme. 
                                                                                                                                                                                           Rada cechu. 
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