
 

 

 

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky (KST ČR) 

ve spolupráci s JTP 

 

Vás srdečně zve na 

 

Česko-anglický terminologický seminář 
 

FINANČNÍ A DAŇOVÁ TERMINOLOGIE 
 

(prezenčně i online) 
 

který se bude konat 

v sobotu 22. dubna 2023 od 10:00 

prezenčně v zasedací místnosti č. 16, Senovážné nám. 23, Praha 1 

(registrace od 9:30 – prosím přijďte včas) a online přes platformu Zoom 

Přednášející: 

doc. Ing. Marcela ZÁRYBNICKÁ ŽÁROVÁ, CSc. 
 

proděkanka Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 

(Department of Financial Accounting & Auditing) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Účastnický poplatek: 

1.900,- Kč / 92,- EUR* pro členy KST ČR jen 900,- Kč  / 44,- EUR*,  

pro členy JTP a studenty translatologie 1.100,- Kč / 54,- EUR*  

*) v případě platby v euro je připočtena zákonná sazba DPH 

Přihlášky: 

K účasti na akci se vyžaduje registrace na webových stránkách KST ČR a úhrada nejpozději do 18. 4. 2023. 

Po tomto termínu pouze po předchozí dohodě. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. 
 

Předběžný program: 
 

- Terminologie finančního účetnictví a výkaznictví (používaná i v dokumentech EU)  

- Rozvahy, výkaz zisků a ztrát, účetní závěrky, výroční zprávy 

- Terminologie účetních výkazů (v souladu s International Accounting Standards) 

- Terminologie v české právní úpravě 

- Rozdíly v americké a britské angličtině 

 

Pokyny k registraci: 

Přihlaste se prosím co nejdříve prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.kstcr.cz 

v sekci „Nejbližší akce KST ČR“ po rozkliknutí názvu akce „Česko-anglický seminář, finanční a daňová terminologie, 

i online“, nejpozději však do 18. dubna 2023. Přihláška se stává platnou až připsáním platby účastnického poplatku 

na účet KST ČR. Prosíme uveďte při přihlašování do poznámky, zda se zúčastníte online nebo prezenčně. 

Pokyny k úhradě účastnického poplatku: 

Poplatek v českých korunách uhraďte prosím na účet č. 2104417790/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a. s., popř. v eurech pak na účet IBAN CZ24 2700 0000 0005 2022 8017, BIC: BACXCZPP u UniCredit Bank 

Czech Republic and Slovakia, a. s., nejpozději do 18. dubna 2023. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte 

e-mailem při registraci. Registrace a úhrada po tomto termínu je možná pouze po předchozí dohodě. 

Upozorňujeme, že případné platby v hotovosti na místě podléhají manipulačnímu poplatku ve výši 100,- Kč. 

Podmínkou pro slevu na účastnickém poplatku je, aby členové KST ČR a JTP měli uhrazený členský příspěvek na 

rok 2023 (KST ČR = 2.000 Kč, JTP = 2.200 Kč), jinak se na ně vztahuje platba plného účastnického poplatku, tj. 800 

Kč. Účastníci obdrží na vyžádání potvrzení o úhradě účastnického poplatku. 
V případě, že člen požaduje vystavení faktury na jméno společnosti či zaměstnavatele, je cena za účast na semináři účtována jako pro nečlena. 

Pokyny k online připojení: 

V pátek 21. 4. 2023 večer bude účastníkům přihlášeným k účasti online zaslán odkaz na připojení.  

Pro bezproblémovou účast doporučujeme mít ve Vašem zařízení nainstalovanou aplikaci Zoom. 

Upozornění: 

Zaplacením účastnického poplatku vyjadřujete souhlas s možností nahrávání. Záznam bude použit výhradně pro 

archivní potřebu KST ČR.  

Organizace: 

Eva Gorgolová, e-mail: eva.gorgolova@kstcr.cz, tel.: +420 602 646 730; 

Miroslava Černá, sekretariát, e-mail: kstcr@kstcr.cz, tel. +420 604 557 241. 
 

 


