
 

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

 

 

Vás srdečně zve na 

 

Daňový seminář 
především pro tlumočníky a překladatele 

(v prezenční i online formě) 

 

který se bude konat 

v sobotu 25. února 2023 od 10.00 do 12.00 hod. 

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

a online přes platformu Zoom 

Přednášející: 

Mgr. Ing. Miloslav Hnátek 

daňový poradce 

Účastnický poplatek: 

800 Kč, pro členy KST ČR jen 400 Kč, pro členy JTP jen 500 Kč 

Přihlášky: 

K účasti na akci se vyžaduje registrace na webových stránkách KST ČR nejpozději do 21. 2. 2023. 

Pokyny k registraci a úhradě poplatku a bližší informace o programu jsou uvedeny na další straně. 
 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. 

 
 

Představenstvo KST ČR 

kstcr@kstcr.cz 
  



 

Program 

09.30 – 10.00 hod. Prezence účastníků (prosíme, dostavte se včas) 

10.00 – 12.00 hod. Nejen daňové změny platné od 1. 1. 2023 

• opakování základních principů zdanění fyzických osob, dílčí základy daně, 

sestavení daňového přiznání 

• paušální daň, zkušenosti, výhody a nevýhody režimu paušální daně, změny od 

roku 2023 – rozšíření na 3 pásma 

• změny v dani z příjmů pro rok 2023 

• nový limit pro povinné plátcovství k DPH, osoba identifikovaná, opakování 

• parametrické změny v sociálním a zdravotním pojištění, vypořádání povinností 

OSVČ za rok 2022 

12.00 – 12.30 hod. Prostor pro dotazy posluchačů 

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 „DAŇOVÝ seminář pro tlumočníky 

a překladatele prezenčně i online“. Konečná uzávěrka registrací je v úterý 21. února 2023 ve 24.00 hodin. 

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. nejpozději do 21. února 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 24. 2. 2023 večer bude přihlášeným účastníkům 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, předsedkyně dozorčí rady KST ČR (e-mail: eva.gorgolova@kstcr.cz, tel.: +420 602 646 730) 

Dotazy? 

S případnými dotazy se prosím obracejte na sekretariát KST ČR (paní Bc. Miroslava Černá, e-mail: 

kstcr@kstcr.cz, tel. +420 604 557 241). 
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