
 

 

Představenstvo KST ČR srdečně zve všechny ruštináře na 
 

ČESKO-RUSKÝ TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ 
 

který se bude konat v sobotu 27. listopadu 2021 od 09:30 do 17:00 hodin 
prezenčně na adrese sídla KST ČR, Senovážné nám. 23, Praha 1, zasedací místnost č. 201  

a online přes platformu Zoom 
 

09:00 – 09:30 hod. Registrace účastníků 
 
09:30 – 11:30 hod. Problematika daňových přiznání FO a PO v překladu     
 M. Purina, lektorka VŠE   
 
11:30 – 12:30 hod. Polední pauza, diskuze – malé občerstvení je v ceně  
 
12:30 – 14:30 hod. Vybraná ustanovení ze ZOK    
 O. Rizak, přednášející PF UK    
 
15:00 – 16:00 hod. Problematika lékařské terminologie v překladu  
 O. Žernosek, předsedkyně Spolku lékařů se zahraničním vzděláním           
 
16:15 - 17:00 hod. Nové požadavky na překlady a přepisy vlastních jmen z Konzulátu RF 

v Praze, souhrnná diskuze 
 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a potvrzení o úhradě účastnického poplatku. 
 
Účastnický poplatek je 1800 Kč / 72 € jak pro prezenční účast, tak i pro účast online. Pro členy KST ČR 
jen 900 Kč / 36 € a pro členy JTP a studenty VŠ připravující se na profesi tlumočníka nebo překladatele 
(nutno doložit) 1100 Kč / 44 €. 
 
Seminář bude živě streamován jen pro platící účastníky na základě přihlašovacího kódu pro jedno 
zařízení, diskuse bude současně i na Zoomu. 
 
Poplatek v českých korunách uhraďte na účet KST ČR č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s., v eurech ze zahraničí na účet IBAN CZ13 2010 0000 0025 0138 9295 u Fio 
banky, a.s. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem po registraci na webových 
stránkách Komory v sekci „Nejbližší akce KST ČR“ na www.kstcr.cz/cz/akce/cesko-rusky-terminologicky-
seminar-prezencne-i-online 
 
Platbu proveďte nejpozději do 15. 11. 2021.  
Při registraci uveďte prosím do poznámky, zda bude Vaše účast prezenční nebo online. 
 
Registrace a úhrada po výše uvedeném termínu je možná jen po předchozí domluvě. Úhrada v hotovosti na 
místě podléhá příplatku ve výši 200 Kč. Budete-li mít jakékoliv dotazy, pište na: kstcr@kstcr.cz  
 
Pro bezproblémovou účast online doporučujeme mít nainstalovanou aplikaci Zoom ve svém zařízení. Před 
konáním semináře obdržíte e-mailem upřesnění týkající se připojení. 
  
 Za představenstvo KST ČR® 
 organizátor semináře 
 Roman Hujer 
 +420 603 435 045 


