
 

 

 XXI. ČESKO-ANGLICKÝ TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ 
 

pro tlumočníky a překladatele letos jednodenní prezenčně i online (Zoom) 
 

se bude konat v sobotu 23. dubna 2022 od 10:00 do 16:00 hod. 

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

 

Téma: Terminologie azylového a cizineckého práva, 

 

Přednášející: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., proděkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

  Brno, odborná asistentka Katedry správní vědy a správního práva 
 

  Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, odborná asistentka katedry jazyků Právnické 

  fakulty UK v Praze, právnička, lektorka právnické angličtiny České advokátní komory 
 

Předběžný orientační časový rozvrh: 
 

9:30 registrace 
 

10:00- 11:20 Terminologie azylového a cizineckého práva (J. Jurníková) 

11:20-11:40 přestávka 

11:40-13:00 Terminologie azylového a cizineckého práva (J. Jurníková) 

13:00-13:10 přestávka 

13:10-14:30 Navazující anglická terminologie (V. Kvasničková) 

14:30-14:40 přestávka 

14:40-16:00 Navazující anglická terminologie (V. Kvasničková) 
 

 

PROSÍM UVEĎTE DO POZNÁMKY PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDA SE ZŮČASTNÍTE 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 a nebude dále zpřístupňován. 

Zaplacením účastnického poplatku vyjadřujete souhlas s nahráváním. Drobné občerstvení v ceně. 
 

Účastnický poplatek pro on-line i off-line účastníky je stejný, a to 1.900 Kč, pro členy KST ČR 800 Kč 

a pro členy JTP 1.000 Kč. Seminář bude on-line streamován jen pro platící účastníky na základě 

přihlašovacího kódu pro jedno zařízení. Online účastníkům bude včas zaslán odkaz na připojení. 
 

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

a. s., č. 2104417790/2700, nejpozději do 14. dubna 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. 
       Za KST ČR Eva Gorgolová, 602 64 67 30 

        eva.gorgolova@kstcr.cz 

http://www.kstcr.cz/

