Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky (KST ČR)
Vás srdečně zve na

Přípravný kurz
pro zájemce o absolvování vstupní zkoušky
pro stávající i budoucí soudní tlumočníky a překladatele
(v prezenční i online formě)
který se bude konat dne

26. 11. 2022 od 10.00 do 16.00 hod.
prezenčně na adrese sídla KST ČR, Senovážné nám. 23, Praha 1, zasedací místnost č. 254
a online přes platformu Zoom
Účastnický poplatek:
1850,- Kč; pro členy KST ČR jen 800,- Kč, pro členy JTP jen 1400,- Kč

Přihlášky:
K účasti na akci se vyžaduje registrace na webových stránkách KST ČR nejpozději do 23. 11. 2022.
Pokyny k registraci a úhradě poplatku a bližší informace o programu jsou uvedeny na další straně.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Představenstvo KST ČR
kstcr@kstcr.cz

Program
09.30 – 10.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
12.00 – 13.00 hod.
13.00 – 13.30 hod.
13.30 – 15.00 hod.
15.00 – 15.30 hod.
15.30 – 16.00 hod.
16.00 – 16.15 hod.

Registrace účastníků (prosíme, dostavte se včas)
Legislativa v oblasti tlumočení a překladu (se zaměřením na typické okruhy témat,
jejichž znalost je ověřována vstupní zkouškou)
Praktické pokyny k výkonu činnosti ST a SP
Polední pauza (malé občerstvení je v ceně)
Praktické rady k přípravě na vstupní zkoušku
Jak složit vstupní zkoušku a nezbláznit se z toho
Odpovědi na dotazy účastníků
Závěr

Přednášející
Mgr. Michal Chuchút, LL.M.
advokát, soudní tlumočník a překladatel, předseda představenstva KST ČR
PhDr. Ilona Šprcová, MBA
soudní tlumočnice a překladatelka, členka představenstva KST ČR
Mgr. Petra Kameníková
soudní tlumočnice a překladatelka, náhradnice představenstva KST ČR
Mgr. Lucie Rounová
soudní tlumočnice a překladatelka, členka dozorčí rady KST ČR

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 „Přípravný kurz pro zájemce o
absolvování vstupní zkoušky pro stávající i budoucí soudní tlumočníky a soudní překladatele“. Konečná
uzávěrka registrací je ve středu 23. 11. 2022 ve 24.00 hodin. Přihláška se stává platnou připsáním platby
účastnického poplatku na účet KST ČR.

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. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte e-mailem spolu
s potvrzením registrace.

Pokyny k online připojení:
V pátek 25. 11. 2022 odpoledne bude přihlášeným účastníkům zaslán mailem odkaz na připojení.
Pro bezproblémovou účast doporučujeme mít ve Vašem zařízení nainstalovanou aplikaci Zoom.

Upozornění:
Zaplacením účastnického poplatku vyjadřujete souhlas s možností nahrávání. Případný záznam bude
použit výhradně pro archivní potřebu KST ČR.
S případnými dotazy se prosím obracejte na sekretariát KST ČR
(paní Bc. Miroslava Černá, e-mail: kstcr@kstcr.cz, tel. +420 604 557 241).

