
 

 

 KST ČR Vás srdečně zve na 
 

DAŇOVÝ SEMINÁŘ 
 

především pro tlumočníky a překladatele, a to prezenčně i online (Zoom) 
 

který se bude konat v sobotu 26. února 2022 od 10.00 do 12.00 hod. 

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

 

Přednáší: Mgr. Ing. Miloslav Hnátek, daňový poradce 
  

Program:  od 9.30 hod. prezence 
 

10.00 - 12.00 hod. nejen daňové změny platné od 1. 1. 2022 
   

• zdanění fyzických osob, dílčí základy daně, sestavení daňového přiznání, 

• paušální daň, zkušenosti, výhody a nevýhody režimu paušální daně, povinnosti po 

skončení kalendářního roku, změny v parametrech pro rok 2022, 

• osoba identifikovaná, 

• změny v dani z příjmů pro rok 2022, oznamování osvobozených příjmů včetně příjmů 

z prodeje nemovitosti za účelem použití prostředků na vlastní bydlení, 

• parametrické změny v sociálním a zdravotním pojištění, 

• správa daní, změny. 

 

12.00 - 12.30 Prostor pro dotazy posluchačů  
 

PROSÍM UVEĎTE DO POZNÁMKY PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDA SE ZŮČASTNÍKE ONLINE NEBO PREZENČNĚ 
 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a na vyžádání i potvrzení o úhradě účastnického poplatku. 
 

Prezentace bude nahrávána a záznam bude použit pro archivní potřebu KST ČR. Zaplacením účastnického 

poplatku vyjadřujete souhlas s nahráváním. 
 

Účastnický poplatek pro on-line i off-line účastníky je stejný, a to 800 Kč, pro členy KST ČR 400 Kč 

a pro členy JTP 500 Kč. Seminář bude on-line streamován jen pro platící účastníky na základě 

přihlašovacího kódu pro jedno zařízení – diskuse bude současně i na Zoomu. 

Účastnický poplatek uhraďte prosím na účet KST ČR u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a. s., č. 2104417790/2700, nejpozději do 21. února 2022. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které 

obdržíte e-mailem po zaregistrování se na webových stránkách Komory www.kstcr.cz v sekci „Akce 

KST ČR“. 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 2022 (KST ČR = 2.000 Kč, JTP = 2.200 Kč), jinak se na ně vztahuje platba plného 

účastnického poplatku, tj. 800 Kč. 
       Za KST ČR Eva Gorgolová, 602 64 67 30 

        eva.gorgolova@kstcr.cz 

http://www.kstcr.cz/

