SKUPINA NEMOVITOSTI – PRACOVNÍ SNÍDANĚ NA TÉMA

NÁJEMNÍ SMLOUVY NA BYTOVÉ
A NEBYTOVÉ PROSTORY
Případové studie a problémy v řízení smluv se specifickým pohledem na
ukončení nájemního vztahu ze strany pronajímatele.

STŘEDA 15. května 2019 | 09.00 –10.30 HODIN
Location: FALKENSTEINER HOTEL MARIA PRAG****
Opletalova 1402/21, Praha 1
PROGRAM
09.00–09.40 Právní rámec:
• Nájemní smlouvy: základní rozdíly
• Vypovězení nájemní smlouvy – náležitosti, porovnání české
a italské legislativy a terminologie
• Kontestace výpovědi nájmu z komerčních prostor
09.40–09.50 Coffee break
09.50–10.30 Případové studie a problémy z praxe
• Specifické případy a jejich řešení: smluvní ochrana a postupy
• Zásah exekutora: jak a kdy
• Diskuze a otázky
Program bude simultánně tlumočen z češtiny do italštiny

ÚČASTNICKÁ CENA: 300 Kč bez DPH (akce je vyhrazena pro členy)
Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 9. 5. 2019:
Ivana Třosková | email: ivana.troskova@camic.cz
Pozvánka je nepřenosná. Účast je považována za platnou na základě písemného
potvrzení ze strany organizátora. Počet míst omezen.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Martin Holub je advokátem v Praze. Vysokoškolské vzdělání
získal v roce 2006 a v průběhu studia absolvoval roční pobyt
v Itálii, na Univerzitě v Miláně. Od roku 2008 působil na pozici
advokátního koncipienta a advokáta v české i mezinárodní
advokátní kanceláři. Od roku 2015 působí jako společník advokátní kanceláře Holub & David. Specializuje se zejména na
právo obchodních společností, na nemovitosti, autorské právo a spornou agendu. Kromě češtiny hovoří italsky a anglicky.
Alessandra Bonsignori vystudovala v roce 2007 Literaturu
a Evropské filologie na Univerzitě v Pise, v roce 2013 pak na
téže univerzitě dokončila magisterské studium na Právnické
Fakultě zakončené diplomovou prací na téma Právo Evropské unie. Od roku 2007 pracuje na volné noze jako překladatelka z češtiny a angličtiny do italštiny. Právní praxi následně
dokončila v Pise, kde pracovala především v oblasti trestního
práva. Od roku 2012 se zabývá semináři právnické italštiny ve
vzdělávací instituci Società Dante Alighieri.
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL. M. vystudoval Sociálně
právní akademii v Ostravě, po jejím absolvování pokračoval
ve studiu Sociální práce a psychologie na Filosofické fakultě
Ostravské univerzity. Následně absolvoval právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Poté v roce 2008 nastoupil jako právník společnosti Autogrill Czech, s.r.o., a dále
spolupracoval i s jinými italskými společnostmi. Poté nastoupil na exekutorském úřadě ve Zlíně a v Praze. V roce 2014 byl
ministryní spravedlnosti jmenován soudním exekutorem
pro Prahu 4, kde působí doposud. Hovoří italsky, rusky, slovensky a anglicky.

